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EHAGYMADRODD Y GOLYaYDD.

Mae yn awr yn agos i gau mlynedd er pan gyhoeddwyd
gyntaf ' Eiriadur y Beibl' gan fy nhad. Ymddangosodd
dan y teitl canlynol, yn ddwy gyfrol 8plyg : 'Geiriadur y
Beibl, yn cynwys cyfrif Hauesyddol am Bersonau ; cyfrif

Daiaryddol a Hanesyddol am Lefi/Jd; darluniad Llyth-

yrenoî, Beirniadol, a CUyfundraethol o Wrtlm/chau eraUl,

gan nad pa un ai Naturiol, Celf-weithiol, Gwladol, Cre-

fyddol, neu FUwrol ; ac Eglurhad ar ystyr y Cyfenwau a

goíFheir yn ysgrifeniadau y Testamentau Hen a Newydd.
Y cyfan yn cynwys pob peth o bwys ag sydd hysbys
mewn perthynas i Hynafiaethau y Genedl Hebreaidd ac

Eglwys Duw ;
yn cyfansoddi Esponìad Beiblaidd ; Corph

o flanesyddiaeth^ Arnseryddiaeth^ a Duicinyddiaetìi, ac yn
gwasanaethu i fesur helaeth fel Mynec/aìr i'r Beibl.

Edinburgh, 1769.'

Mae amryw argraphiadau o'r gwaith wedi cael eu
cyhoeddi er hyny ; ond yn ystod y ganrif ddiweddaf, ac

yn enwedig y blyneddau diweddar, mae y fath gynydd
wedi cael ei wneud mewn gwybodaeth o fatterion Beibl-

aidd fel y caufyddais yn egku-, os na wneid ef yn gyf-

uwch â sefyllfa bresenol ein gwybodaeth, y byddai iddo

yn ol pob tebygolrwydd syrthio i ebargofiant. Meddyhais
gan hyny y gaUasai fod yn help i lafur fy nhad, estyn ei

ddyddiau a chynyddu ei ddefnyddioldeb, os gwnawn ail-

olygu y gwaith, a gwneud i fynu yr hyn geid yn ddi-

ftygiol yuddo. Oud wrth fyned at y gorchwyl, cefais y
gellid gadael aUan lawer o bethau a gynwysai, ac y geUid
ychwanegu llawer o bethau gwasanaetligar. Geiriadur y
Beibl ydoedd un o'r gweithiau cyntaf a gyhoeddwyd gan
fy nhad, ac ymddengys ei fod wedi bod yn nod ganddo
i'w wneud yn Ystordy Cytfredinol o bynciau efrydiaeth

duwinyddol. Ac yu ganlynol ceir ynddo hadau ac elfenau

amryw o'i gyhoeddiadau olynol, Ue y maent yn fwy priodol

wedi eu gosod, a Ue y cawsant eu trin ar raddfa eangach.

Ymddangosai i mi fod y gwaith gwreiddiol yn cynwys
gormod o'r Geiriadur ynddo. Ymwnelai yn ormodol âg
esponio ystyr geiriau, ac yn y modd hyn cyfattebai yn
rhy dda i'w enw. GeUid, yr wyf yn golygu, adael hyn i'r

Geiriadurou cyífredin, ac i ystyr eithaf adnabyddus geir-

iau, oddieitlir yn yr enghreiíì'tiau hyny yn mha rai y defh-

yddir hwynt yn yr Ysgrythyrau mewn ystyron arbenig.

Ymddangosai bywgraffiadau pei-sonau i mi yn aml yn
rhy faith. Nis gelhr darUen eu hanes yn un man i

gymaint mantais ag yn yr Tsgrythyrau eu hunain ; a
gellir cyraeryd yn ganiataol fod y rhan fwyaf o bobl a
wnant ddefnydd o Eiriadur y Beibî yu bur gynefin eisoes

â hwynt. Ceir yn gyífredin taw diflas ac annyddorol
ydyw uurhyw hanes arall o'u bywyd. Yr wyf gan hyny

wedi ymfoddloni, gyda golwg ar y prif bersonau a enwir

yn yr Ysgrythyrau, ar gofnodi rhyw fanylion amseryddol

neu arbenig yn eu hanes ; ac mewn perthynas i gyífred-

inolrwydd personau ac na pherthyn un dyddordeb neiU-

duol i'w bywydau, neu am y rhai nid oes un cyfrif

neiUduol, nid ydwyf wedi gwneud un sylw o honynt o

gwbl, gan adael i'r darUenwyr y wybodaeth a feddant

eisoes yn eu cylch, neu i droi at eu Beiblau os yn ewyll-

ysio ei hychwanegu.
Yr un wedd yr ydwyf wedi, gan mwyaf, adael allan

erthyglau ar Dduwinyddiaeth Gyfundraethol. Nid oes

dim prinder o gyfundraethau duwinyddol, neu weithiau

ar bynciau mawrion duwinyddiaeth ; ac yn y rhai hyn gaU-

aut, a chant eu trin i lawer mwy o fantais a boddlonrwydd
nag mewn erthyglau byrion a gwahanedig Geiriadur.

Agos berthynasau i'r rhai hyn ydyw erthyglau ar Wir-
awduraeth, Credinoldeb, ac Ÿsprydoliaeth liyfrau neill-

duol y Beibl, ac hefyd mewn perthynas i amryw fatterion

yn eu hanes, y rhai a drinir yn Ilawn mewn rhyw weith-

iau cyffelyb ; ond testynau ydyw y rhai hyn a driuir yn
llawer mwy boddhaol mewn cysylltiad â'u gilydd mewu
Arweiniedyddion i'r Ysgrythyrau Santaidd, ac raewn
Arweiniedyddion i'r Testament Newydd, gweithiau o ba
rai nid oes, yr uiì wedd, un prinder yn bresenol.

Yr ydwyf hefyd wedi gadael allan lawer o'r Hanes-
yddiaeth yn Ngeiriadur fy nhad. Nid oes fawr o sicr-

wydd yn perthyn i lawer o Hanesyddiaeth henafol, ac

nid oes a wnelo y rhan fwyaf o honi â gwybodaeth o'r

Beibl, neu eglurhad ariio.

Nis gaU fod yu anmhriodoi yn y fan yma i roddi

ychydig hysbysrwydd mewn perthynas i'r hyn wyf wedi
ei wneud a pheidio ei wneud yn y gwaith canlynol.

Mae yr Ysgrythyi-au, yn enwedig Uyfrau'r Hen Desta-

ment, yn ysgrifau henafol iawn, ac am hyny mae ynddynt
lawer o bethau tywyll ac anhawdd. Mewn Uawer o

enghreifftiau nid oes dim sicrwydd wedi ei gyrhaedd, ac

efallai nas geUir ei gyrhaedd, mewn perthynas iddynt.

Etto mae Ilawer o amcan-dybied a dadleu yn aml gan
ddynion dysgedig ar bynciau o'r fath hyn, ond ar ddiwedd
eu hamcan-dybiau a'u dadleuon ni theimlir mwy o sicr-

wydd nag ar y dechreu. Gall dyn gael ei ddyrysu a'i

bensyfrdanu, ond heb ei foddloni, gan eu dywediadau a'u

rhesymiadau. Anaml y cyffyrddaf â'r cyfryw fatterion,

gan na welaf un budd mewn traethodau nac arweiniant

at un terfyuiad boddhaol.

Bnasai yn hynod pe na chawsid pethau tywyll ac

anhawdd yn yr Ysgrythyrau. Heb son dim am y tes-

tynau uchel a santaidd a driniant gan mwyaf—testynau
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mor bellenig oddiwrth a chjmaint uwchlaw rhediad cyíf-

redin meddwl dynol—mae j lljfrau o ba rai y maent jn
gjnwjsedig nid jn tinig yn rhai henafol iawn (jn enwedig

rhai yr Hen Destament), ond y maent wedi cael eu hys-

grifenu mewn ieitheedd ag sydd wedi bod am hir amser

yn rhai meirwon, ac o'r rhai y mae ein gwybodaeth yn
anmlieríFaith. Mae aruom eisiau hyd jn od safon-gopi

«'r jsgrifau gwreiddiol .; ae mae pob íîyfieithiad i raddau

yn anfoddlonoL At hyn gellir ychwanegu ein gwybod-

aeth anmherfíaith o hanes, deddfau, moesau, arferion, a

sefyllfa teimlad hen bobl Dduw, a chenedloedd eraiil -a

enwir yn yr Ysgrythyrau. Mae y rhai hyn yn gwahan-
iaethu cymaint oddiwith rai ein hoes a'n gwlad ein hun-

ain, fel yr ydym yn barhaus.mewn peijgl o'u camddeongli

a'u camgymhwyso. Félly mae ein hanwybodaeth yn
achos o'r tywyllwch a'r anhawsderau a gyfarfyddir wrth
ddarllen ac astudio yr Ysgrythyrau ; a chan nad ydym
yn ddigon teimladwy o'n hanwybodaeth, ac heb wneud
allowances príodol drosto, yr ydym yn brawychu ac yn
tramgwyddo wrth rwystrau lle, pe buasai ein gwybod-
aeth yn gywirach ac eangach, na chyfarfyddasem â'r un.

Pe meddem wybodaeth gyflawn a chywir o'r holl am-
gylchiadau, gwnai y rhai hyn ddiflanu fel y cymylau a'r

tywyllwch o flaen haul y bore.

Etto nid yw boU anhawsderau y Beibl yn cyfodi oddiar

ein hanwybodaeth ; mae amryw anhawsderau gwirion-

eddol yn yr Ysgrythyrau. Gellir a cha rhai o honynt eu
hesponio, ond mae eraill na chawsant erioed eu hegluro i

foddlonrwydd, ac efallai na chant bytk Mae amryw
ysgrifenwyr CristionOgol, yn enwedig ar brofion o wir-

ionedd yr ysgrifeniadau ysprydoledig yn cymeryd eu
boddloni yn rhy rwydd ar esponiadau ar anhawsderau.
Maent yn trin anhawsderau fel pe na byddent anhaws-
derau ; o'r hyn Ileiaf, fel pe gellid eu hespouio yn hawdd
ac i foddlonrwydd ; ac y maeut yn barod i dderbyn
unrhyw eglurhad, ga^ nad pamor lleied y deil ei chwilio.

Yr wyf yn golygu fo'd, ewestiynau o'r fath hyn yn galw
aro ychwaneg o chwiliad gonest nag a gaut yn gytíredin;

ac yn yr holl enghreifi'tiau hyn dylai y terfyniad gael ei

raddoli yn ol natur a mesur y prawf. Mewn rhai engh-
reifftiau mae esponiad ar anhawsd«rau yn hosibl^ mewn
eraiU yn debygol, ac mewn craill yn foddhaol, neu yn agos
i foddhaol. Yn awr, mewn pob eughraifft -chwüier yn
fanwl fesur y profion, ac na osoder mwy o bwys arnynt
nag allant ddwyn. Myneger i ba raddau y maent yn
foddhaol^ a dim yn ychwaneg ; ac os nad yw yr anhaws-
der wedi ei Iwyr symud, cydnabydder yn eglur i ba fésur

jr erjs jn auesponiadwj.

Os ceir anhawsderau jn gyfijw ag nas medrwn eu
hesponio^ bjdded i ni addef j tíaith jn onest, jn lle

twyllo ei hunain ac eraill âg espouiadau aunigonol. Ni
ddylai fod &rnora ofn neu gywilydd gwneud hyn. Mae
gofynion gwirionedd jn gofyn am hyn. Gall hyn dynu
sylw attynt, a dichou sylwadau dyfodol ddarganfod es-

pouiad boddha,ol pau y deallif eu bod yn bethau dymun-
adwy ; tra, o'j: tu araJJ, os boddlonwn ni ein hunain ueu
eraill âg esponiadau annigonol o honynt, gall hyn ohirio

&\X begîurhad hyd amser anmhenderfynol ; ond lle nad
0ed4 y profion jn fod4hq,ol, jr wjf jn gjffi-edin wedi
barnu táw gwell ydoedd peidio dweud dim na chyhoeddi
haeri^dau dros y rhai nid oedd awdurdod ddigonol.
Ond os cyfarfyddwn ag anhawsderau y rhai, yn gyfan-

gwbl neu mewn rhan, nas medrwn ni nac eraiU eu hes-

pouio, gaUwn etto ymdaflu ar ein hanwjjbodaetJi—cyfyng-
edd ac anmherfíeithrwydd ein golygiadau, ynghyd â
gwendid ein cyneddfau—fel achosion digonol i gyfrif

am lawer o anhawsderau wrth y rhai ni wnaem am hyny
dramgwyddo. Ni feddwn yn aml un fíbrdd arall o symud
anhawsderau mewn cysylltiad â chrefydd naturiol, ac nid
wyf yn gweled paham nad allwn yn yr un modd symud
anhawsderau cysylltiedig â chrefydd ddatguddiedig.
Yn j gwaith canljnol fe fjdd rhai mae'n debjgol jn

meddwl fj mod wedi cario jr egwjddorion hjn jn rhj
bell ; ond jr wjf jn goljgu taw djna jr ochr ddiogelaf

i wjro ami, jn enwedig oblegid fod camsyniad wedi
bod mor gyftredin ar yr ochr arall, Mewn Ilawer o
enghreifítiau, yn wir, nid ydwyf wedi cymeryd sylw o

anhawsderau pan y teimlwn iiad oeddwn abl i roddi

esponiad boddhaol arnynt.

Mae wedi bod yn nod genym i beidio Uwytho y gwaith
â phethau amheus neu ansicr. Yr wyf yn gyfi'redin yn
fy moddloni fy hun trwy roddi cynyrchion neu gasgliadau,

heb enwi y sylfeini ar ba rai y gorphwjsant ; ond Ue nad
oedd j profion jn foddhaol, jr wjf jn gjfíredin wedi
barnu taw gwell ydoedd peidio dweud dim ua chyhoeddi
haeriadau dros y rhai nid oedd awdurdod ddigouol.

Nid yn aml yr wyf yn sylfaenu fy adi'oddiadau ar

olygiadau y nailî wr dysgedig neu'r IlalL Nid jw sjn-
iadau djnion djsgedig o nemawr neu ddim pwjs, ond
cybelled ag y maent yn orphwysedig ar brofion. Nid
yw dysgeidiaeth a rhesymeg yn fynych yn cydfyned â'u

gilydd. Mae yn syn ar ba sylfeini teneuon y cyhoedda
dynion dysgedig yn fynych eu syniadau ; a dyna achos

cytíredin dros yr amrywiacth barn a fíyna yn eu plith.

Yr ydwyf anujw weithiau wedi cjhoeddi maintioli

poblogaeth trefydd a dinasoedd ; ond nis gellir cyfrif y
í'ath adroddiadau ond yn unig fel math o arddangosiad

o faintioli y llefydd, ac o gyfartaledd perthynasol gwa-
hanol ddospeirth y trigolion gyda golwg ar eu daliadau

crefyddol ; ac y mae yn rhaid i mi rybuddio y darllenydd

yn erbyn gosod Uawer o ddibyniaeth arnynt, er efallai y
dywedir y gorphwysant ar awdurdod swyddol. Yr ydym
yn aml yn cyfarfod âg adroddiadau ynghylch poblogaeth

llefydd gan wahanol ysgrifenwyr, ond yn gytíredin gwa-
haniaethant yn fawr oddiwrth eu gilydd. Pan yn son

am yr Aipht (ae y mae yr un peth yn debygol yn wir

am bob rhan o ymerodraeth Twrci), dywed Miss Martin-

eau :
' Mae yn amlwg na chyrhaeddir y gwirionedd trwy

census tra byddo y cyfrifwyr yn derbyn Ilwgr-wobrwyon
am osod i lawr nifer mwy neu lai, neu wneud amcan-dyb
ynghylch poblogaeth pentref a gant wedi ei adael yn
anghyfanedd' (Martiueau, Eastern Life, ii. 172).

Nid yw yn hawdd adrodd mewn ychydig eiriau yr
amrywiol bynciau ddylai gyfansoddi y cyfryw waith a

hwn. O dditíyg enw gwell a mwy penodol galwn ef

efallai yn Llenyddiaeth y Beibl. Gosododd fy uhad yn ei

Eiriadur lawer rhagor nag, yn fy maru i, a berthynai yn
briodol iddo. Mae yn ddrwg iawn genyf fy mod wedi
gadael allan gynifer o bethau, a chwedi gwneud cynifer

o gyfnewidiadau ; ond wrth y gorchwyl o'i aU-oIygu teim-

lais taw fy nyledswydd ydoedd peidio gosod defuyddiau
hen ac anmherfíaith ynddo pan yr oedd rhai newydd,
mwj pwjsig a defnjddiol, jn awr i'w cael. Mewn
gwiriouedd, j fí"uith seml jw, nad oes ond ychydiq
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yn gydmariaethol o'r gwaith gwreiddiol yn aros, a

thaw gwaith newydd, i fesur helaeth, yw y cyhoeddiad

.tresenol.

Yn yr argraffiad hwn yr ydwyf wedi bod yn rhwym-

edig i'r Parch. Dr. Eadie ara nifer o erthyglau pwysig, ac

yu eu pUth y mae 'Assyria,' 'Babilon,' 'Media,' 'Niuifeh,'

DUDDINGSTON.

'Persia,' 'Zidon,' &c,—testynau ag y mae darganfyddiadau
teithwyr diweddar, ynghyd â deonghad ysgrifeniadau

ai-wyddluniol, ac mewn llythyrenau gwrthaing-debyg,
wedi taflu goleuni newydd a dyddorol, gan ein cynysg-
aethu mewn Uawer o enghreifftiau â phrofion cadarnhaol
wirionedd hanesyddiaeth Ysgrythyrol.

WILLIAM BROWN.

EHAGYMADRODD Y CYFIEITHYDD.

Wele y tasg o gyfieithu ' Geiriadur Beiblaidd ' y di-

weddar Barch. Johu Brown wedi, o'r diwedd, ei gwbl

orphen ; a thasg fuasai heb gymhorth y ' llafurus gariad

'

a'i gwnaeth, nid yn unig yn ysgafn, ond yn fwyniant

ac adeiladaeth personol.

Ymdrechais wneud y cyfieithiad mor lUthrig a dar-

Uenadwy ag ydoedd bosibl i mi o leiaf Gwneuthum
fy ngoreu, ac nis gall neb -wneud rhagor na'i oreu.

Gadewais un tudalen, yn cynwys teitlau llawn y
mwyafrif o'r gweithiau a goífheir gan yr awdwr, yn
augìiyfiaith, gan na fuasai ei gyfieithu yn atteb un dyben

Glenyiew, Llanwrtyd Wells,
Chu-cfi-or 2r,anì, 1870.

i'r Cymro uniaith, oblegid os chwenychai hwnw anfon at

lyfrwerthwr am un o'r llyfrau hyny, buasai yn angen-
rheidiol iddo roddi ei deitl Saisonig cyu y gallasai ei

gael oddiwrth y s;iwl a'i cyhoeddasai.

Pwy bynag a wna yu eiddo meddyUol iddo ei hun
gynwysiad y gwaith presenol, a fydd yn berchen cronfa

o wybodaeth ysgrythyrol anmhrisiadwy ; ac y mae y
Dywysogaeth yn ddiau o dan rwymau dirfawr i Mr.
WilUam Mackenzie o Glasgow am gyfoethogi ei Uenydd-
iaeth ysgrythyrol a chrefyddol â chynifer o weithiau mor
brydferth eu hymddangosiad a defnyddiol eu cynwysiad.

Da b'och, a dibechod,

Ddarllenwyr anwyl,

Medd yr eiddoch yn fíyddlon,

JAMES RHYS EILSBY JONES.
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Geiriadur Beiblaidd.

í/^Al-<.-«U^

AA'RON.

AA'IiON, mab Amram a Jochebed, ac wyr Lefi (Exod.

vi. 20 ; Num. xxvi. 59). Ganwyd ef, yn ol yr amserydd-
iaeth cyíFredin, oddeutu 1574 c.c, ac yr oedd dair blwydd
yn henach na'i frawd Moses (Exod. vii. 7). Ar ol i Moses
gael ei awdurdodi gan Dduw yn y berth yn Horeb i

AA'RON.

waredu plant Israel o'u caethiwed yn yr Aipht, aeth

A'iron, ar orchymyn Duw, i'r anialwch, ac a'i cyfarfu yn
mynydd Duw, ac a ddysgodd ganddo y commisiwn uchel

ydoedd wedi cael ei roddi iddynt (iiL 1-10; iv, 27, 28).

Efe oedd y siaradwr goreu o'r ddau.ac oblegid hyny ordein-

GWISO yu ARCII-OFFEIRIAD. GWISG OFFEIRIAD AAKONAII>I).

iwyd ef mewn modd arbenig i ymddiddan â'r bobl, ac â

Pharaoh, brenin yr Aipht (iv. 1, 10-16 ; vi. 28-30 ; vii.

1, 2). Yr oedd yn bedwar ugain a thair oed pan yr
ymgymerodd â'r swydd hon (vii. 7). Er mai Moses
oedd arweinydd a deddfroddwr mawr yr Israehaid ar eu

teithiau yn yr anialwch, etto yr oedd Aaron yn dwyr.
cysylltiad agos ac ef yn y cyfan, a phan y torasant allan i

rwgnach, fel yr oeddynt yn bur dueddol i wneud, yr oedd

y ddau yn wrthddrychau eu cwynion (xiv. 1-5 ; Num.
xvi, 1-3, 41 ; XX. 1-6). Yn y trydydd mis ar ol gadael

1



AA'RON. AB'ARIM.

yr Aipht, daetliant i Sinai, a thra yr oedd Moses ar y
mynydd gyda Duw, Aaron, mewn cydsyniad a'u dymun-
iadau, a wnaeth lo tawdd iddynt i'w addoli ; a phan

welsant ef, ' hwy a ddywedasant, Dyma dy dduwiau di,

Israe], y rhai a'th ddug di i fynu o wlad yr Aipht. A
phan ei gwelodd Aaron, efe a adeiladodd allor ger ei fron

ef, ac a gyhoeddodd, ac a ddywedodd, Y mae gwyl i'r

Arglwydd y foru ' (xxxii. 1-5). Gan fod yr is anifeiliaid

yn wrthrychau cyffredin addoliad yn mhlith yr Aipht-

laid, ac yn enwedig y tarw Apis, yr oedd hwn (yn gystal

a'r lloi a osodwyd i fynu wedi hyn yn Dan a Bethel gan
Jeroboam, yr hwn fu fyw am ryw yspaid o amser yn yr

Aipht, 1 Bren. xi. 40 ; xii. 2, 26-29), efaUai, yn efelychiad

ü honynt. Mae yn amlwg ddarfod i'r Israehaid, yn ystod

eu harosiad yn yr Aipht, addoh duwiau'r Aiphtiaid (Josh.

xxiv. 14; Ezek. xx. 7, 8; xxiii. 38), etto ymddengys
oddiwrth araeth Aaron nad oeddynt wedi llwyr wrthgilio

oddiwrth addoliad y Duw byw. Mae y gweithredoedd

hyn eiddo Aaron a'r Israeliaid yn fwy hynod yn gymaint
a'u bod ychydig ddyddiau cyn hyny wedi derbyn y gwa-
harddiadau llymaf yn erbyn eilun-addohaeth, a gorchym-
ynion arbenig i addoli Jehovah yn unig (xx. 1-6, 18-23).

Mae addohad cymmysgryw yr IsraeHaid yn ein hadgofio

am addohad cyffelyb y cenedloedd a gaethludodd Sal-

manezer i Samaria (2 Bren. xvii. 24-34, 41). Gwnawd
Aaron a'i ddisgynyddion, trwy orchymyn Duw, yn
offeiriaid i genedl Israel. Cyfyngid y swydd iddynt hwy
yn gyfan-gwbl ; nid oedd rhyddid i neb eraill ei Uanw
neu ymyraeth a hi (Exod. xxviiL 1 ; Num. xvi. 40). Yr
oedd ganddo bedwar mab, Nadab ac Abihu, Eleazar ac

Ithamar ; ond Nadab ac Abihu, y rhai, debygid, oedd ei

feibion henaf, ' a offrymasant ger bron yr Arglwydd dân
dieithr, a daeth tân aUan oddi ger bron yr Arglwydd, ac

a'u difaodd hwynt, a buant feirw ger bron yr Arglwydd.'
Ar yr amgylchiad galarus yma ' tewi a wnaeth Aaron '

—

esiampl odidog o ymostyngiad dan oruwchwyhaethau
gofidus rhagluniaeth (Exod. xxiv. 1-9 ; xxviii. 1 ; Lef x.

1-3 ; Num. iiL 2). Yn y flwyddyn cyn i'r Israeliaid

fyned mewn i wlad yr addewid, Moses, trwy orchymyn
Duw, a gymerodd Aaron ac Eleazar ei fab, ac a esgynodd
i fynydd Hor, yr hwn sydd yn nghymydogaeth Petra
yn nhir Edom ; ac yno y ' diosgodd Moses oddi am
Aaron ei wisgoedd, ac eu gwisgodd hwynt am Eleazar

ei fab ef, a bu farw Aaron yno yn mhen y mynydd,' c.c.

1 452, yn ' fab tair blwydd ar hugain a chant ' (Num. xx.

22-28 ; xxxiii. 38, 39). Dangosir ei fedd hyd heddyw
ar ben mynydd Hor; ond a thybied i Aaron gael ei gladdu
yno, mae yn amheus a ddygai ei fedd unrhyw nod gwa-
haniaethol, ac y mae yn fwy amheus fyth i un cof-adaU

gael ei osod arno. Nid yw yr adeUad presennol, o'r hyn
leiafy rhau uwchaf o hono, ddim ond teml Fahometanaidd
fechan, ac heb fod yn hen iawn. Yn y pen gogleddol mae
bedd Mahometanaidd o'r hyd cyffredin, sef tair troedfedd
uwchder, ac ychydig fodfeddi yn Uai o led. Nid yw y

rhan uwchaf o'r adeUad mewn gwirionedd ond math o
glytwaith, cynwysedig o amrywiol ddarnau, ac yn perthyn
i adeilad henach, ychydig weddUlion o ba un a geir yn
debygol yn y farw-gell neu'r grotto o dano (Wilson, i.

294, 297).

Yn Ps. cvL 16 gelwir ef 'Aaron sant yr Arglwydd,' Ue,

yn debygol, y cyfeiria y gair nid at burdeb moesol, ond
at ei neiUduad i wasanaeth Duw fel arch-offeiriad Israel.

AB, y pummed mis o'r flwyddyn santaidd luddewig,
a'r unfed ar ddeg o'r un wledig. Tybir i'r enw gael ei

fabwysiadu ar ol y caethiwed Babylonaidd ; ni cheir mo
hono yn yr H. D., yn yr hwn ni sonir am y mis hwn ond
dan yr enw y pumed mis. Dechreuai, yn ol y Rabbiniaid,

gyda'r newydd loer yn ein mis Gorphenaf ni ; ond yn ol

Michaelis, ac eraUl a'i canlynasant ef, gyda newydd loer

Awst. Ar y dydd cyntaf, ceidw yr luddewon ympryd
er cof am farwolaeth Aaron ; ar y nawfed, er cof am gau
allan yr Israeliaid grwgnachlyd o wlad yr addewid, ac am
losgi y deml gyntaf a'r aU ; ar y ddeunawfed, ympryd er

cof am ddiffoddi y lamp hwyrol dan deyrnasiaid Ahaz

;

ar y pedweiydd ar hugain, gwyl er cof am ddiddymiad
cyfraith y Sadduceaid, yn ol yr hon yr oedd meibion a
merched i fod yn gyd-etifeddion o eiddo eu rhieni.

ABAD'DON, gair Hebraeg yn arwyddo dinystr, ac

Apollyon, gair Groeg yn arwyddo dmystrydd, ydynt
enwau brenin neu benaeth y Locustiaid yn y Datgudd-
iad dan y pmned udgorn. Gelwir ef yn ' angel y pydew
diwaelod' (Dat. ix. 1-1 1) ; ond pwy ydyw, neu pa beth
sydd i'w ddeall wrth y darluniadau hyn, nid yw esponwyr
yn medru cydweled.

AB'ANA a PHARPAR. [Damascus.]
AB'ARIM, enw cyffredin ar res o fynyddau o'r tu

dwyreiniol i'r rhan isaf o'r lorddonen ac o'r Môr Marw
Mae y gair Hebraeg yn y rhif luosog, ac yr ydym yn
darUen yn bendant am 'fynyddoedd Abarim' (Num. xxxiii.

4 7, 48). Ymddengys taw enwau ar ran o'r rhes oedd Pisgah

a Nebo. Yn Deut. xxxü. 49 darllenwn i Dduw ddweud
wrth Foses, ' Esgyn i'r mynydd Abarim hwn, sef mynydd
ac Nebo, yr hwn yn nhir Moab, sydd ar gyfer Jericho ;

'

yn xxxiv. 1 hysbysir ni i 'Moses esgyn o rosydd Moab,
i fynydd Nebo, i ben Pisgah, yr hwn sydd ar gyfer

Jericho.' Oddiwrth yr adnodau hyn ymddengys fod

Mynydd Nebo yn un o fynyddoedd Àbarim, ac mai
Pisgah oedd ei ben, neu un o'i benau. Mae yn amlwg
fod ei uchder yn gryn fawr, oblegid oddiarno cafodd Moses
olwg ar ' hoU wlad Gilead, hyd Dan, a hoU Naphtali, a

thir Ephraim a Manasse, a hoU dir Juda, hyd y môr
eithaf, y dehau hefyd, a gwastadedd dyffryn Jericho, a

dinas y palmwydd, hyd Zoar ' (xxxiv. 2, 3). Ond er

iddo gael golwg ar wlad yr addewid, ni chaniatawyd iddo,

mwy nac i'w frawd Aaron, yr hwn a fu farw ar fynydd
Hor, fyned i mewn iddi, oblegid na * sancteiddiasant yr

Arglwydd wrth ddyfroedd Meriba.' 'A Moses, gwas yr

Arglwydd, a fu farw yno, yn nhir Moab, a'r Arglwydd a'i

claddodd ef, mewn glyn yn nhir Moab, gyferbyn a Beth-

peor : ac nid edwyn neb ei fedd ef hyd y dydd heddyw'
(xxxü. 49, 50 ; xxxiv. 5. 6).

Mae yn debygol mai un o fynyddoedd Abarim ydoedd
Peor. Yr oedd, fel Nebo, 'yn rhosydd Moab ar y tu

dehau i'r lorddonen wrth Jericho,' ac, fel Pisga, ' yn
edrych tua Jeshimon' (Num. xxL 20 ; xxiL 1 ; xxiii. 14,

28). Ar un achlysur cymerodd Balac Balaam 'i ben
Pisga,' fel yr offrymai ebyrth yno a melldithio Israel, ac

ar amgylchiad arall i ' ben Peor.' Rhaid gan hyny nad
oedd y ddau fynydd yn nepell oddiwrth eu gUydd (Num.
xxiiL 14, 28).

Y mae hyd y dydd heddyw yn fater y cwynir o'i

herwydd, nas medr y Uygad, wrth ddilyn y rhes hir o

fynyddoedd a gyfarfyddant mor gyson a golwg teithwyr

yn ngorllewin Palestina, ganfod un man y gellir ei
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benodi fel Pisga, neu ben Nebo (Stanley's Sî'nm', 294).

Mae mynyddoedd Moab yn bynod wastad., a rheolaidd ei

ucbder. Ymestynant o'r gogledd i'r debau cybelled ac y
medr y llygad gyrbaedd, fel mur o ucbder dirfawr yn
amgylcbu ocbr ddwyreiniol yr lorddonen a'r Môr Marw.
O'r ocbr orllewinol ofer yr edrycbir am Nebo neu Pisga,

neu unrbyw ucbel-ben arall : nid oes dim yn amlwg o'r

pellder hwnw ; nid oes un pen neu grib yn ymgodi
uclilaw y lleill. Ymddengys ycliydig o anwastadedd

megis eiddo tonau, ar gopa y rbes 'fel,' yn ngeiriau

Chateaubriand, ' pe buasai y darlunydd yr bwn a dynodd
linell y terfyngylcb ar hyd yr wybren wedi crynu mewn
rhai manau.'

AB'BA, gair Syriaeg yn arwyddo Tad. Fel yr arferir

ef am Dduw mewn myfyrdod neu weddi, dynoda gariad

mabaidd, ymostyngiad, ac ymddiried. Yn yr ystyr byn

y defnyddiwyd ef gan ein Harglwydd yn ei ing yn
ngardd Gethsemane ; 'Abba Dad, pob petb sydd bosibl

i ti ; tro heibio y cwpan hwn oddiwrthyf, eithr nid y peth

yr ydwyf fi yn ei ewyllysio, ond y petb yr ydwyt ti.'

Paul befyd, pan yn son am gredinwyr fel plant mabwys-
iedig Duw, a'i defnyddia i osod allan y sefyllfa meddwl
santaidd byn. Wrtb ysgrifenu at y Bhufeiuiaid dywed,
' Canys ni dderbyniasocb yspryd caetbiwed i beri ofn ;

eithr derbyniasoch yspryd mabwysiad, trwy yr hwn yi-

ydym yn llefain Abba, Dad' (viii. 15); ac yn ei lytbyr at

y Galatiaid dywed, 'Ac oherwydd eich bod yn feibion,

yr aufonodd Duw yspryd ei fab i'ch calonau chwi, yn
llefain Abba, Duw' (iv. 6).

ABEL, ail fab Adda ac Efa, a auwyd yn ol tyb rhai

awduron, ynghyd a cbwaer-efeilles, yn yr ail neu'r drydedd
flwyddyn o'r byd. Ei enw, Abel,a arwydda beth ìlygradm),

ìjsgafn, cyfneicidioì. Bugail defaid ydoedd Abel. Cadwai
ddefaid ei dad ; ac yn niwedd y dyddiau, byny yw, ar y
sabbatb, y newydd-loer, neu ddecbreu y flwyddyn, trwy
ftydd yn nwyfol osodiad ebyrth, ac yn y Mesiab addawedig.
a gysgodid trwyddynt, ofírymodd i Dduw oreuon ei

ddeadell
;
pan trwy dân o'r nefoedd yn llosgi ei ofírwm,

neu ryw arwydd gweledig arall, amlygodd Duw ei barch

iddo ef a'i aberth. Gan na dderbyniodd Cain y fatb anrhyd-
edd, ;yr hwn ar yr un pryd a ofírymodd fírwythau ei faes,

Uanwyd ef â digofaint anghymodlon tuag at ei frawd
oherwydd ei ymddygiad santaidd, a'r sylw neillduol oedd
wedi cael ei gymeryd o hono gan Dduw ; ac ni orphwys-
odd byd nes iddo ei ladd yn y raaes, ac yn debygol ei

gladdu yn ddirgel yn y ddaiar. Duw a ddialodd â dial

nodedig ar ben Cain am y lofruddiaeth bon ; a thaflwyd
ef a'i bad allan o eglwys Dduw, a daeth i fod yn wibiad
a chrwydriad ar y ddaiar (Gen. iv. 2-16). Mae Abel, er

uoedi marw, yn lìefaru etto (Heb. xi. 4) ; mae ei esiampl
yn ein dysgu ni i fyw trwy ífydd mewn gwaredwr
croeshoeliedig, ac i fyw yn sobr, yn gyfiawn, ac yn
dduwiol yn y byd presenol, gan nad i ba erledigaeth y
dicbon ein gwneud yn agored. Gweiddai ei waed am
ddial ar Cain ei lofrudd (Gen. iv. 10).

A'BEL, dinas yn ngogledd Canaan, yn debygol yn
rbandir Naphtali. Yr ydys wedi arfer cyfrif taw yr un
Ue ydyw a Beth-maacha ; ond sonir am Abel a Beth-
maacha fel dau le gwahanol, a gelwir ef Abel Betb-
maacha ; gan arwyddo, yn ol tyb Dr. Robinson, ei fod

yn gorwedd yn agos i Beth-maacba (2 Sam. xx. 14, 1.5,

1 8). Seba, mab Bicri, wedi gwrtbryfela yn erbyn Dafydd,

a aetb i Betb-maacba. Gwnaeth Joab, warchae yn erbyn

y lle, a'r trigoHon, trwy gyngbor ' gwraig ddoeth,' a
dorasant ben y gwrthryfeliad, ac a'i taflasant allan dros

y mur i Joab. Ymddengys ei fod yn lle o ryw bwys
oblegid galwai bi ef ' yn ddinas a mam yn Israel' (2 Sam.
XX. 1 6-22). Golyga Dr. Robinsou taw yr Abil presenol

ydoedd y íle hwn {Tíes. 4, 372).

A'BEL-BETH-MA'ACHA. Abel-maim, dinas yn
ngogledd Canaan, yn debygol yn rbandir NapbtalL Mae
yn amlwg taw yr un lle ydynt (1 Bren. xv. 20; 2 Cron.
xvi. 4). Ymddengys befyd y gelwid ef yn unig Betb-
maacba (2 Sam. xx. 14, 15). [Abel.]

A'BEL-MEHO'LA, dinas o'r tu gorllewinol i'r lor-

ddonen (1 Bren. iv. 12) rai milltiroedd (10 medd Jerome,
16 medd eraill) o'r tu debau i Betb-sea, neu ScythopoHs.
Lle genedigaeth Eliseus ydoedd (xix. 16).

ABEL-SITTIM. [Sittim.]

AB'ERTH. [Offrwm.] Cyn ordeiniad yr offeiriadaetb

Aaronaidd nid ymddengys yr awdurdodid unrhyw berson

neu ddosparth o bersonau mewn modd arbenig i lanw y
swydd offrymu abeitbau. Yr ydys yn aml yn baeru taw
i benau teuluoedd y pertbynai offiymu ebyrth ; a diau y
gallent yn aml ac yn naturiol gymeryd arnynt y ddyled-
swydd bon oherwydd eu bod ar gyfrif oedran ac amgylch-
iadau eraill y personnu cymhwysaf i wneud hyn ; ond nid

oes un rheswm i dybied y cyfyngid y gorchwyl yn arbenig

iddynt bwy. Cybelled ac y gallwn ni famu, gallasai

unrhyw berson gynyg offrymau neu ebyrth i Dduw.
Mae genym brawf o hyn yn yr esiampl gj^ntaf o'r arferiad

a goffbeir yn yr Ysgiythyrau ; 'A bu wedi talm o ddydd-
iau, i Cain ddwyn o ffrwyth y ddaear i offrwm i'r Ar-

glwydd. Ac Abel yntau a ddug o flaen-ffrwytb ei defaid,

ac o'u brasder hwynt' (Gen. iv. 3, 4). Cawn wedi hyn
Noab, ar ol dyfod allan o'r arcb, yn 'adeiladu allor i'r

Arglwydd, ac yn offiymu poeth-offrymau ar yr allor'

(viii. 20). Yr ydym yn darllen am Abraham yn adeiladu

allorau (xii. 7; xiii. 18 ; xxii. 9-13), ac Isaac (xxvi. 25),

a Jacob (xxxi. 54; xxxiii. 20; xxxv. 7), oll gyda'r bwriad
o offrymu abertbau arnynt. Ni gawn befyd y gelwid

Melcisedec, yr hwn oedd yn gyd-oeswr ag Abraham, ac yn
frenin Salem ; 'yn offeiriad i Dduw goruchaf' (xiv. 18).

Yr ydym yn darllen hefyd am Job yn ngwlad Uz yn
cyfodi yn fore ac yn offiymu poeth-offrymau, yn ol rbif-

edi ei blant y rbai oedd yn gwledda yn nbai eu gilydd

(Job i. 5) ; a phan yr oedd ei holl brofedigaetbau drosodd

rhoddodd yr Àrglwydd orchymyn i'w dri chyfaill—EIiphaz

y Temaniad, Bildad y Suhiad, a Zophar y Naamathiad
;

' Cymei'wch i cbwi saith o fustych, a saith o byrddod, ac

ewch at fy ngwasanaethwr Job, ac offrymwch boeth-

aberth drosoch,a gweddied fy ngwasanaethwr Job drosoch,

canys mi a ddei'byniaf ei wyneb ef' (xlii. 7, 8).

Jethro, yr hwn a elwir ' offeiriad Midian
;

' pan ar

ymw^eliad a Moses, ei fab yngbyfraitb, a ' gymerodd
boetb-ofíi-wm ac ebyrth i Dduw' (Exod. xviii. 1, 12)

;

ond pa un a ydoedd yn offeiriad i'r gwir Dduw neu
beidio a ellir amheu (gwel ad. 11). Moses ei bun a
' adeiladodd aUor, ac a alwodd ei henw bi Jehovah-Nissi'

(xvii. 15) ; ond ni ddywedir pa un a wnaeth ef yn bersonol

offrymu ebyrth arni neu beidio, er nad oes un rheswm
i dybied y galJasai fod un gwrtbwynebiad i hyn. Pan
ddaeth Israel ycbydig amser ar ol hyn at fynydd Sinai,

Moses a gododd yu fore, ac a adeiladodd allor islaw y
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myriydd, a deuddeg colofn yn ol deuddeg llwyth Israel.

Ac efe a anfonodd lanciau meibion Israel, a hwy a

oífrymasant boeth-oífrymau, ac a aberthasant fustych yn
ebyrth hedd i'r Arglwydd. A chymerodd Moses hanner

y gwaed, ac ai gosododd mewn cawgiau, a hanner y
gwaed a daenellodd ef ar yr allor (xxiv. 4-6).

Nid ydym, hyd yn od ar ol sefydliad yn mhhth yr

Israehaid y swydd oíFeiriadol yn nheulu Aaron, heb
esiamplau o aberthau yn cael eu hoffrymu gan bersonau

heb fod o'i deulu ef, nac ychwaith o Iwyth Levi, megis

Manoah, yr hwn oedd o Iwyth Dan, a hyny trwy awdur-
dod angel yr Arglwydd (Barn. xiii. 16, 19, 20), ac hefyd

y brenin Saul, yr hwa oedd o Iwyth Benjamin. Mae yn
wir iddo ymesgusodi am wneud hyny; ac nid oedd y
deymas i barhau yn ei deulu oblegid na chadwasai

orchymyn yr Arglwydd (1 Sam. xiii. 8-14).

Ymddengys hefyd y byddai gwyhau weithiau yn canlyn

aberthau, ac nid yw anhebygol nad arnynt yr arferid

gwledda (Gen. xxxi. 54 ; Exod. xvüi. 12 ; xxxii. 5, 6
;

1 Sam. ix. 12-14, 22-24).

ABI'ATHAR, degfed arch-oífeiriad yr Israehaid, a'r

pedwerydd ar ol Eh. Pan laddodd Saul Ahimelech, ei

dad, a'r offeiriaid eraill yn Nob, diangodd a íFodd at

Dafydd, gan gario yr ephod gydag ef, a thrwyddo ef yr
ymgynghorodd Dafydd á'r Arglwydd yn Keilah a Ziglag

(1 Sam. xxii. 6-23 ; xxiii. 6-12 ; xxx. 7, 8). Gosododd
Said Zadoc, un o ddisgynyddion Eleazar, yn y swydd
arch-offeiriadol yn Ue Ahimelech, ac ar ol i Dafydd esgyn
i orsedd Israel, yr oedd Zadoc ac Abiathar yn arch-

oífeiriaid, a pharhausant i fod yn ystod ei deyrnasiad ef

(2 Sam. viii. 17; xx. 25). Ychydig bach cyn marwolaeth
Dafydd, ymunodd mewn teyrn-fradwriaeth i ddwyn
Adonijah i mewn fel ei ganlyniedydd ; ac ar gyfrif hyn
symudwyd ef gan Solomon o swydd oíFeiriad, a chyfar-

wyddwyd ef i ddychwelyd i Anathoth i'w feusydd ei

hun (1 Bren. i. 5, 7-10 ; ii. 26, 27). Ac fel hyn cafodd
teulu Eli ei gau allan am byth o'r arch-oflfeiriadaeth yn
ol y bygythiad dwyfol (1 Sam. ii. 27, 36).

Mae yn ddigon hysbys nad ydyw corph yr Ysgryth-
yrau yn yr ieithoedd gwreiddiol mewn cyflwr boddhaol o

ran cywirdeb a chysondeb, yn enwedig yr Hen Desta-
ment. [Bibl.] Trwy addef y íFaith hon yn unig y
galluogir ni i gyfrif am lawer o haeriadau a geir ynddynt,
yn enwedig gyda golwg ar enwau a rhifedi ; ond hyd yn
od pan y mae anghywirdeb eglur, gwell ydyw gadael
iddo aros hyd nes ceir prawf boddhaol aUan o ysgrifau,
hen gyfieithiadau, &c., o'r gwir ddarlleniad. Yn y
cyfí-yw fanau ni ddylid mabwysiadu gweUiantau amcan-
dybiol, gan nad pa mor amlwg byddo yr anghywirdeb,
a chan nad pa mor sicr y teimlwn mewn perthynas
i'r gwelliant. Mae genym esiampl o'r cyfiyw anghy-
wirdeb yn Abiathar. Nid oes dim dadl nad ydoedd yn
fab i Ahimelech, ac iddo, ar ol Uofraddiaeth ei dad, fíbi

afc Dafydd, a gweithredu fel offeiriad gydag ef (1 Sam.
xxii. 20-23

_;
xxiii. 6, 9 ; xxx. 7) ; a'i fod ef a Zadoc yn

arch-oflPeiriaid ar ol i Dafydd esgyn i orsedd Israel
(2 Sam. XV. 24, 27, 29, 35 ; xx. 25 ; 2 Bren. i. 7, 8) ; ac
iddo barhau i ddal y swydd hyd nes cael ei symud o
honi gan Solomon (2 Bren. ü 26, 27). Ond er y dywedb
yn bendant yn 2 Sam. xx. 25, fod ' Zadoc ac Abiathar
yn oífeh-iaid,' etto yn yr un Uyfr, pen. viii. 1 7, ac hefyd
yn 1 Cron. xvüi. 16, dywedir taw ' Zadoc, mab Ahitub,

ac Ahimelech mab Abiathar, oedd yr oífeiriaid.' Gwel
hefyd 1 Cron. xxiv. 3, 6, 31. Yn awr nid oea dim
amheuaeth nad oes anghywirdeb yn yr adnodau diweddaf
hyn, ac i fod y geiriau wedi cael eu traws-osod, ' Ahi-
melech mab Abiathar' wedi cael eu hysgrifenu yn Ue
' Abiathar mab Ahimelech ;' etto, oherwydd y rheswm a
enwyd eisoes, gwnaem adael y camsyniad, er mor amlwg
ydyw, i aros hyd nes byddo genym awdurdod oddiwrth
ysgrifau, hen gyfieithiadau, &c., i'w gywiru.
Yu Marc ii. 26 gwneir cyfeiriad at amgylchiad fel yn

dygwydd ' yn nyddiau Abiathar yr arch-ofíeiriad,' yr hwn
a gymerodd le yn nyddiau ei dad Ahimelech (1 Sam.
xxi. 1-6). Efalîai fod y camsyniad hwn wedi cyfodi

oddiar fod rhyw gopiwr wedi cael ei arwain gan y dernyn
uchod yn yr H. D. i osod enw Abiathar yn Ue Ahimelech

;

neu gellir symud yr anghysondeb trwy dybied, fel y
gwna rhai beirniaid, taw yr ystyr yw ' Abiathar,' ar ol

hyny ' yr arch-ofíeiriad,' darluniad wrth ba un y gellid

yn hawddach ei adwaen na thrwy yr enw Abiathar
yn unig. Nid ydyw y dybiaeth hon, debygem, yn un
annaturiol.

A'BIB neu NI'SAN, y mis cyntaf o'r flwyddyn ludd-
ewig santaidd, a'r seithfed o'r un wledig. Dechreuai, yn
ol y Babbiniaid, gydâ'r newydd loer yn ein Mawrth ni,

ond yn ol Michaelis, ac eraiU a'i canlyuant, gyda newydd
loer ein HebriU ni. Ystyr y gair Abib yw tyioys gleision,

a rhoddwyd yr enw iddo, mae yn debygol, oblegid fod yr
'haidd wedi hedeg' (Exod. ix. 31). Cyfenwyd ef wedi
hyn yn Nisan (Est. iii. 7), yr hyn yn debygol a arwydda
mis y hlodau (Gesenius, Lex. 5, 548). Ar y degfed dydd
o'r mis hwn gorchymynid yr luddewon i gymeryd oen ar

gyfer bob teulu ; ar y pedwerydd ar ddeg cadwent wyl y
pasg ; ac ar y saith diwrnod canlynol y cadwent wyl y
bara croew, yr olaf o ba rai a gedwid yn gymanfa sanct-

aidd (Exod. xii. 13). Ar y pymthegfed dydd casgleut

ysgub blaen-ff'rwyth yr haidd, ac ar yr unfed ar bymtheg
ofíiyment hi ; ar ol hyn yr oeddent at eu rhyddid i

ddechreu eu cynhauaf (Lef xxiii. 4-14). Ar y dydd
cyntaf o hono mae yr luddewon yr oes hon yn cadw
gwyl er cof am farwolaeth Nadab ac Abihu ; ar y degfed,

ympryd er cof am farwolaeth Miriam ; ar y seithfed ar

hugain, ympryd er cof am farwolaeth Joshua ; ar y naw-
fed ar hugain, gweddient am y diweddar wlaw. Nid
ydyw eu Megilath Taanith, fodd bynag, yn gwneud lui

sylw o'r cyflawniadau crefyddol hyn a gawsant eu hych-
wanegu, yr hyn a brawf na ddarfu iddynt erioed fod

mewn arferiad cyffredinol.

ABI'HU, mab Aaron, yr hwn, ynghyd a'i frawd Nadab,
a losgwyd gan dán oddiwrth Dduw,oblegid iddynt oíFrymu

arogldarth â thân dyeithr. Oddiwrth y ffaith i'r ofFeiriaid

gael eu gwahardd i yfed gwin yn ystod tymhor eu gwas-
anaeth, yn uniongyrchol ar ol yr hanes am y trychineb

hwn, yr ydys yn tybied eu bod yn feddw ar y pryd (Leí

X. 1-11).

ABILE'NE, rhan o wlad o ba un yr oedd Lysanias yn
detrarch (Luc iii. 1). Ymddengys iddi dderbyn yr enw
hwn oddiwrth AbUa, yn adnabyddys hefyd fel Abila Lys-
anias, i'w gwahaniaethu oddiwrth AbUa arall yn Perea, ac

etto yn adnabyddys wrth yr enw AbU. Nodir AbUa Lys-
anias gan y daiaryddwr Ptolemy a'r teithwyr fel yn gor-

wedd i'hwng Damascus a Heliopolis (Baalbec) ar lechwedd
dwyreiniol Anti-Lebanon. oddeutu 18 miUtir Rufeiuig
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o'r ddinas gyntaf, ar y íFordd fawr i Baalbec, a 32 miUtir

o'r Ue olaf Gorwedda ar yr afon Barada. Saif y pentref

Suk, lle gellir yn awr weled beddau a gweddillion ei hen

adeiladau, ar yr un raan ac Abila yr Ysgrythyr. Gwna
hyn beuderfynu UeoHad cyffiredinol rhandir Abilene {Bib-

liüth. Sac. V. 80, 83).

ABISHA'I, mab Serfiah, chwaer Dafydd. Yr oedd

yn rhyfelwr mawr, ac yn gynorthwywr sefydlog i'w

ewythr. Nid ydyw llawer o ddarlleuwyr yr Ysgrythyrau,

mae yn debygol, yn sylwi ar ei agos berthynas ef a'i

frawd Joab i Dafytld.

AB'NER, mab Ner, ewythr y breuin Saul. Yr oedd

yn gaulyuol yn ewythr i Saul, ac efe oedd Uywydd ei

fyddiu (1 Sam. xiv. 50). Yr oedd prif lywyddion bydd-

inoedd Saul a Dafydd yn perthyn yn agos iddynt.

AB'RAHAM, oedd o'r ddegfed geuhedlaeth o Noah yn
Uinell Seui. Yr oedd yn fab i Terah, yr hwn a drigai yn
Ur y Caldeaid, yn Mesopotamia, a'r hwn, yn gystal a'i

berthyuasau a'i ddisgyuyddion, a ymddengys eu bod yn
eUuu-addolwyr, er nad oedd gwybodaeth am y Duw byw
wedi ei Uwyr goUi yn eu pUth (Gen. xi. 27, 28; xxiv. 50,

51 ; xxxi. 30, 32, 34, 35 ; xxxv. 2, 4 ; Josh. xxiv. 2).

Ganwyd ef yngliylch 1996 c.c, neu yn agos i gauol y
tymhor rhwug y greadigaeth a sefydUad Cristionogaeth.

Cymerodd Terah ei dad ef a'i wraig Sara, a Lot ei uai,

ac a aeth a hwynt allan o Ur y Caldeaid, er mwyu
myued i wlad Canaau ; ond nid aeth yu mhellach na
Harau, yu Padanaran, yn ngogledd-orllewiu Mesopotamia.
Yma y trigasaut am gryn yspaid o amser, ac yma y bu
farw Terah, pau yn 205 mlwydd oed (xi. 31, 32 ; xxviii.

2 ; xxix. 1-6; xxxi. 20, 21). Ar ol marwolaeth Terah,

Abraham, wrth alwad Duw, a adawodd Haran, gj'da

Sara ei wraig, a Lot ei uai, ac a ddaeth i wlad Canaau.

Yr oedd yn 75 oed pan y daeth i Gauaau ; a chan iddo

fyw hyd nes oedd yu 1 75 oed, rhaid iddo drigo ynghylch
100 mlyuedd yn ugwlad Cauaan, amser hir, yn enwedig
os ystyriwn y bywyd pereriuol a arweiniai. Yr oedd yu
86 oed pan auwyd ei fab Ismael o Hagar, yr hon oedd
ordderch-wraig (xvi. 16) ; a phau oedd yn 100 oed y
ganwyd Isaac o Sara, yr hon oedd yn 90 oed (xvii. 1 7

;

xxL 5). Ymddengys y gwnai yn Nghauaan, o'r hyn leiaf

ar y cyntaf, symud brou yu barhaus o un Ue i'r llaU.

Pan aeth mewn i'r wlad ' tramwyodd trwy'r tir hyd le

Sichem, hyd wastadedd Moreh.' ' Efe a dynuodd oddi

yno i'r mynydd, o du dwyrain Bethel, ac a estynodd ei

babeU, gau adael Bethel tua'r gorUewiu, ag Ai tua'r dwyr-
ain.' ' Ymdeithiodd, gan fyned ac ymdaith tua'r dehau.

Ac yr oedd uewyu yn y tlr, ac efe a aeth i waered i'r Aipht
i ymdeithio yuo' (Geu. xii. 6, 8-10). Aeth i fynu o'r Aipht,
' ac aeth ar ei deithiau o'r dehau hyd Bethel, hyd y lle y
buasai ei babeU ef ynddo yn y dechreuad, rhwng Bethel

ag Ai.' Ond yn awr yr oedd cyfoeth Abraham a Lot
mewn defaid, gwartheg, a phethau eraUI, mor fawr fel nas

gaUasent drigo ynghyd. Wedi cyduno i ymadaeI,dewisodd
Lot wastadedd yr lorddonen, 'ac a luestodd hyd Sodoma.'
Ar ol trigo yngwlad Canaan, 'Abraham a symudodd ei

luest, ac a ddaeth, ac a drigodd yu ugwastadedd Mamre
yr hwn sydd yn Hebron' (xiii. 1-12, 18). Mae yn debygol
iddo aros yma am rai blyneddau. Oddiyma yr aeth allan i

ymlid brenhinoedd y dwyrain, y rhai oedd wedi goresgyn
Canaan (xiv. 13-16) ; yma y derbyniodd y tri angel y
rhai oeddynt wedi dyfod i ddiuystrio Sodom (xviü. 1, 2).

Yma, mae yn debygol, y darfu Duw adnewyddu ei gyf-

amod ag ef (xv.) ; y cymerodd Hagar yn wraig; y ganwyd
Ismael (xvi. 1-3, 15) ; ac y sefydlwyd yr enwaediad (xvii.

10). O'r diwedd aeth Abraham o wastadedd Mamre 'tua

y dehau, ac a gyfaneddodd rhwng Cades a Sur, ac a
ymdeithiodd yn Gerar,' yr hon a berthyuai i'r Philistiaid.

Dywedir iddo 'ymdeithio ddyddiau lawer yn nhir y
Philistiaid' (xx. 1 ; xxi. 34). Mae yn debygol tawyn y
parth hwn o'r wlad y gauwyd Isaac ; ac oddi yma hefyd

y darfu iddo daro allan gydag ef am Fyiiydd Moriah, i'w

ofiFrymu yn boeth-offrwm. Ar eu dychweliad aethant
gyda'u gilydd i Beerseba, ' ac Abraham a drigodd yn
Beerseba ;

' fel, efallai, taw dyma'r lle y cychwynasant o

hono (xxi. 1, 2, 33; xxii. 1, 2, 19). Y peth nesaf a
ddarllenwn ni am dano ydyw marwolaeth Sara, a'i

chladdedigaeth yn ngwastadedd Mamre, Ue yr oedd
Abraham, mae'n debygol, wedi unwaith symud, oblegid

ei fod yu Ue dymunol i fyw ar gyfrif ffrwythlondeb y
wlad, a Ue y gwnaeth yn awr biyuu ogof Macphelah fel

Ile claddu y teulu. Yr oedd yu 137 oed pan fu Sara farw,

yr hon oedd yn ddeng mlwydd yn ieuangach nag ef ; ac
yn mheu tair blyuedd ar ol hyn, daufonodd ei was i

Padauarau i ymofyu gwraig i'w fab Isaac, yr hwn oedd
erbyn hyn yn 40 oed, a dygodd oddiyno Rebecca fel

gwraig, a bu fyw i weled ei wyrion, Jacob ac Esau, yn
cyrhaedd y bymthegfed flwyddyn o'u hoed (xxiii. 24).

Priododd ef ei huu wraig arall o'r enw Ceturah, o'r hon,

serch ei oedran mawr, y cafodd chwech o blaut, i'r rhai y
bu disgynyddion Iluosog. 'Ac Abraham a roddodd yr
hyn oll oedd ganddo i Isaac, ac i feibion ei ordderch-

wragedd Abraham a roddodd roddion, gau eu hanfon
hwynt oddiwrth Isaac ei fab, tua'r dwyrain, i dir y
dwyrain, ac efe etto yu fyw.' Er y symudai lawer o fan

i fan yu ystod blyneddoedd cyntaf ei ymdaith yn
Nghanaan, etto, fel yr ymddengys oddiwrth yr hanes
blaenorol, yr oedd wedi byw yu hir yn y rhanau deheuol
o'r wlad, fel y gwnaeth Isaac ar ei ol. O'r diwedd bi

farw, yn y 1 75 flwyddyn o'i oed, a chladdwyd ef yn ogof
Macphelah, yn Hebron, wrth ochr Sara (xxv. 1-10).

LT^wch beu ei fedd mae teml Fahometanaidd, yr hon,

debygid, oedd yu ddechreuol yu eglwys Gristionogol

;

ond cauir allau yn ofalus luddewon a Christionogion,

rhag iddyut fyued mewn, neu weled eu beddau (Wilson,

i. 355, 302). [Hebron.]
Yn yr Ysgrythyrau Santaidd dai'Iunir Abraham fel

cyfaUl Duw (Es. xli. 8 ; lago ii. 23) ; fel tad y ffyddlon-

iaid, h.y., pawb crediuwyr (Rhuf iv. 11 ; Gal. iii. 7, 29) ;

fel cyfranog\vr o ogouiant y nefoedd, ac fel un a gyfrana

tuag at ddedwyddwch eraiU, gan y darlimir rlian o hono
dau y gydmariaeth o orwedd yn ei fynwes (Matt. viii. 1 1

;

Luc xvi. 22, 23). Yu yr adnodau olaf cyfeirir yu ddiam-
heu at hen arferiad gwahoddedigion i ledorwedd wrth
gymeryd eu bwyd, sefyllfa a ddygai ben gwestwr yu agos

i ben yr hwn oedd yn uniougyrchol uwchlaw iddo, a'r hou
a ymddengys yn ffafriol iddynt i gymdeithasu yn gyfeiU-

gar a'u gilydd.

Yr oedd disgynyddiou Abraham yn Uuosog ac amryw-
iol :—(1.) Yr Israeliaid, trwy Jacob. (2.) Yr Edomiaid,

trwy Esau (Gen. xxxvi. 1-19, 40-43). (3.) Yr Ismael-

iaid, yn gynwysedig o amryw hvythau Arabaidd (xxv.

12-18). (4.) Disgynyddion Ceturah, y rhai hefyd, yn deb-

ygol, oeddynt gynwysedig o amryw Iwythau Arabaidd
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(xxv. 1-6). Ychydig ddynion sydd wedi cael disgyn-

yddion mor Uuosog ac amrywiol ac Abraham.

ABSALOM, Tad Heddwch, oedd diydydd mab Dafydd

(2 Sam. iii. 3). Ei fam oedd Maachah, merch Tahnai

brenin Gesur. Yr oedd yn un o'r dynion mwyaf piyd-

ferth a anadlodd erioed. Bob blwyddyn y toiTai wallt

ei ben, a phwysai 200 sicl, neu ynghylch chwech pwys

;

neu, efallai, yn hytrach a brisid yn ol 200 sicl o arian,

yr hyn a gyfrifir oddeutu 23p., neu yn ol Prideaux, 30p.

Yr oedd ganddo dri o feibion, y rhai fuont farw oll pan

yn blant, a merch brydferth a elwid Tamar (2 Sam. iii. 3 ;

xiv. 25-33; xviii. 18).

Ei chwaer Tamar, pan dreiswyd hi gan Amnon, a

gwynodd wrth ei thad oherwydd y camwri a wnaed iddi.

Penderfynodd Absalom i ddial yn gyflawn ; ac a'i holl

fryd ar gario ei amcan i weithrediad efe a guddiodd ei

ddigofaint. Ar ol dwy flynedd o amser gwahoddodd ei

frodyr i wyl cneifio yn Baal-hazor. Pan yr oedd Amnon

BCUD A.BBALUM.

wedi hyfed yn go gyflawn, gorchymynodd Absalom i'w

weision i'w ladd ; ac yna fíbdd at ei daid yn Gesur yn
Syria. Yr oedd wedi aros dair blynedd yn yr alltudiaeth

yma, pan y darfu Joab, wrth ganfod awydd Dafydd
am gymod, osod yn nghalon gweddw gyfrwyslavm i

eiriol mewn araeth fí'uantus dros adferiad Absalom i fíafr

y brenÌD. Mewn canlyniad galwyd ef yn ol, ond bu fyw
ddwy flynedd yn Jerusalem heb fyned i bresenoldeb ei

dad. Yn Uawn gofid a digter, danfonodd am Joab, er

mwyn ei ennUl i fod yn eiriolwr drosto gyda'r brenin.

Gomeddodd Joab ar y cyntaf ; eithr Absalom, trwy losgi

ei yd, a'i gorfododd ef i ddyfod, pan, vsTth fyned yn union-
gyrchol at y brenin Dafydd, fe sicrhaodd ei fynediad
mewn i'r Uys. Prin yr oedd y cymod yma wedi cael ei

wneud, pan y gvmaeth Absalom ragbarotoadau er traws-
feddianu gorsedd ei dad (2 Sam. xv. 1-6). Yn y 40fed
flwyddyn o eneiniad Dafydd gan Samuel, a'r 4edd ar ol

djchweUad Absalom o Syria, dan yr esgus o gyflawni

adduned, gofynodd am ganiatad ei dad i fyned i Hebron,
dinas o'r tu dehau i Jei-usalem. Aeth dau cant o ber-

sonau enwog gydag ef, heb ddrwgdybio ei amcanion.
Amlygodd yn uniongyrchol ei fwriad, a pharodd gyhoeddi
yn hoU ddinasoedd Israel ei fod yn teyrnasu yn Hebron.
Ahitophel, prif gynghorwr Dafydd, a ymunodd ac ef ar y
gwahoddiad cyntaf, a chorph yr Israeliaid a ganlynasant
ei esiampl. Àhitophel, ar ol iddo bérswadio Absalom i

halogi deg o ordderch-wragedd ei dad, a geisiodd lywod-
raeth ar 1 2,000 o filwyr detholedig, fel yr ymlidiai Dafydd,
ac y daliai ef cyn cael amser i ddyfod atto ei hun ar ol ei

fraw. Ond Husai, á'r hwn hefyd yr ymgynghofwyd, a
gymerodd arno nad oedd dim o gynghor Ahitophel yn
amserol ; ac i borthi balchder Absalom, a rhoddi amser i

Dafydd i amddifíyn ei hun, cynghorodd ef i gasglu yn
nghyd bob gwr yn Israel a fedrai ddwyn arfau, ac ar fod

iddo eu harwain ei hun. Wedi cymeradwyo cynghor
Husai, Absalom a gynuUodd ei bleidwyr, ac a groesodd

yr lorddonen gan arwain byddin i ymosod
ar ei dad, pan y cymerodd brwydr le yn
ymyl coed Ephraim. Ond yr oedd byddin
Absalom yn gynwysedig yn benaf o ddynion
mor anghymwys i wrthsefyll rhuthriadau hen
filwyr profiadol ei dad, fel y darfu iddyut fíbi

nerth eu traed, pan y gwnawd hwynt yn
ysglyfaeth rwydd i'w hymlidwyr. Yr oedd
Dafydd wedi rhoddi gorchymyn i'w filwyr

i arbed Absalom ; eithr pan yn cUio trwy

y coed, cymerodd ei ben aíael mewn derwen,

a'i ful a'i gadawodd ef yn grogedig rhwng
nefoedd a daiar, pan y cymerodd Joab fantais

ar y dygwyddiad i'w ladd. Bwriwyd ei gorph
i bydew, Ue y taflwyd ceiyg drosto. Mae
cof-adail a elwir bedd Absalom yn bodoli yn
awr yn nyfíryn Jehosophat ; ond y mae ei

hawl i gael ei gyfrif felly yn cael ei wrth-

brofi gan ardduU ddiweddar yr adeUad.

AB'SENOL, allan o olwg neu bre'senoldeb

(Gen. xxxi. 49 ; Col. ii. 5). Mae y saint ar

y ddaiar yn absenol, neu oddi cai-tref oddi

wrth yr Arglwydd ; nid ydynt yn mwynhau
cymdeithas uniongyrchol a lesu Grist, ac a

Duw ynddo ef fel y mae y rhai sydd yn y
nefoedd yn gwneud (2 Cor. v. 6).

ABWYDYN. [Pbyf.] Dosparth lioUol hysbys o

ymlusgiaid, o ba rai mae amryw rywiau a bathau. O
dan yr enw abwydyn neu bryf cyfeiria yr ysgrifenwyr

santaidd yn debygol, ac y cynwysant amryw fathau
;

gan taw ofer ydyw ceisio eu penderfynu, ymfoddlonwn
ar ddarluniad cyffredinol o'r dosparth. Er mwyu gosod

allan ddaiaroldeb, gwaeledd, gwendid dynion, a'u dar-

ostyngrwydd i berigl a Uygredigaeth, gelwir hwynt yn
abwydynod (Job xxv. 6). I ddynodi cyflwr isel a dyodd-
efiadau gwaedlyd yr lachawdwr, geUw ei hun yn brjif,

neu abwydyn, ac nid dyn (Psal. xxii. 6). Cydwybod, fel

yn dannod ac yn poeni yn dragywydd y diygionus yn
ufíern, a elwir yn bryf nad yw yn marw, ond yn byw
ar eu rhanau bywiol (Marc. ix. 44).

ABY'SS. Ni chyfarfyddir a'r gair hwn yn y cyfieithiad

Saisoneg o'r Ysgrythyrau ; ond ceir y gair â(3v(r(j-oç, oddi

wrth ba un y mae yn tarddu, yn nghyfieitliiad y Deg a

Thriugain o'r H. D. i'r Groeg ac yn y T. N. Ei yst^r
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lythyrenol yw, heb waelod : ond yn weithredol, dwfn.

Yn Gen. i, 2 ; vii. 11 ; Ps. cvii. 26, arwydda y môr, a

chyíìeithir ef y dyfnder. Yn y T. N. mae iddo ddau
ystyr :— (1). Trigle eneidiau ymadawedig, Hades. Pwy
a esgyn i'r nef 1 hynny yw, dwyn Crist i ared oddi

uchod. Neu, Pwy a ddisgyn i'r dyfnder ? rhv ä^va(rov

;

hyny yw, dwyn Crist drachefn i fynu oddiwrth y raeirw

(Rhiif. X. 6, 7). (2.) Lle cospedigaeth y drygionus.

Efallai mai hyn a olygai yr un dieflig, enw yr hwn oedd

Lleng, pan ddeisyfodd ar ein Harglwydd ' na orchymynai

iddynt fyned eíV t>ìv á^uaaop, i'r dyfnder' (Luc viii. 31).

Yn Llyfr y Datguddiad cyfarfyddir a'r gair amryw
weithiau yn yr ymadrodd to (ppéap ríìi àfiúaarou, '

y pwll

diwaelod,' a gyfieithir yn y T. N. ' y pydew heb waelod

'

(Dat. ix. 1, 2) ; ac hefyd '/ a^ua-a-o'! yn unig (ix. 11 ; xi. 7 ;

xvii. 8 ; XX. 1, 3), yr hwn ä gyfieithir '

y pydew diwaelod.'

AC'CAD, un o'r dinasoedd yn ngwlad Sinar, y rhai

oeddynt 'ddechreuad breniniaeth Nimrod (Gen. x. 10).

Mae gryn amheuaeth ynghylch y man lle sefai, ac nis

gellir penderfynu hyny (Rosen. ii. 28).

AC'CHO, dinas yn rhandir Aser, ar ran Môr y Canoldir,

o'r tu gogleddol i fynydd Carmel. Perthynai yn ddech-

reuol i'r Canaaneaid (Bam. i. 31), a gorwedd yn agos i

enau yr afon Belus, tywod yr hon, yn ol Phny, a roddodd,

trwy ddamwain, yr awgrym cyntaf tuag at wneud gwydr
—haeriad ac sydd, fodd bynag, yn fwy nac amheus.
Derbyniodd wedi hyn yr enw Ptolemais, oddiwrth, mae
yn debygol, un o'r Ptolemysiaid boreviaf yr Aipht. Cofíeir

am y lle dan yr enw hwn amryw weithiau yn llyfrau y
Maccabeaid. Dygwyd Cristionogaeth yn foreu iddi, fel

yr ymddengys oddiwrth hanes Luc am daith olaf Paul i

Jerusalem :
' ac wedi i ni orphen hwylio o Tyrus, ni a

ddaethom i Ptolemais : ac wedi i ni gyfarch y brodyr, ni

a drigasom un diwrnod gyda hwynt' (Act. xxi. 7). Yn y
ddeuddegfed a'r drydedd ganrif ar ddeg yr oedd jn Ue
pwysig, ac yn bi'if ymrysonfa rhwng milwyr rhyfeloedd

y Groes a'r Mahometaniaid. Oddeutu yr amser hwn y
dechreuodd gael ei alw yn St. John d'Acre, a marchogion
Sant loan o Jerusalem a amgaerasant eu hunain am hir

amser. O'r diwedd, yn 1 2 9 1 , ar ol newid ei meistri amryw-
iol weithiau, cafodd, ar ol hir warchae, ei chymeryd trwy
ddewr-gyrch gan y Saraceniaid

; y trigohon yn lluoedd a

gawsant eu cigyddio yn fradwrus, a'r lle, ar ol cael ei roddi

yn yspail, a osodwyd ar dân bob rhan o hono ; dinystrwyd

y muriau, yr eglwysi, a'r palasau—mewn gair gwnaed yr

hoU ddinas yn gydwastad a'r llawr. Parhaodd yn y cyflwr

anghyfanedd hwn am hir amser. Maundrell, yr hwn a
ymwelodd a'r Ue yn 1697, a'i darhmia fel mewn cyflwr

dadfeiliedig iawn y pryd hwnw. ' Oddigerth gwesty, a

theml Fahometanaidd, ac ychydig fythynod tlodion, nid

oedd dim idd ei weled ond adfeilion mawrion ac eang.

Y mae, fodd bynag, yn gyfryw adfail ac a ddengys yn
amlwg gadernid y lle mewn amseroedd blaenorol. Ym-
ddengys ei fod wedi cael ei amgylchu gan fur dyblig, a
hwnw wedi ei amddifíyn gan dyrau o fewn ychydig
bellder i'w gilydd ; ac oddi allan i'r muriau y mae fíbsydd,

g-warch-gloddiau, a math o ragfuriau, a chwedi eu gwynebu
a cheryg nâdd. Yn y meusydd, o'r tu allan i'r amddifí"-

ynfeydd hyn, gwelsora yn wasgaredig fynu ac i lawr ar y
ddaiar bêlau mawrion o geryg, jn o leiaf dair neu bedair
modfedd ar ddeg o dryfesur, y rhai oeddynt yn rhan o'r

ofíer a ddefnyddid i guro y ddinas, gan nad oedd dim

gynnau mewn bod yr amser hwnw. O fewn i'r muriau
gwelem amryw adfeiHau y rhai a ymddangosent yn ym-
wahaniaethau oddiwrth y cameddau cyô'redin trwy yr
arwyddion a ddygent o fwy cadernid a gwychder'
(Maundrell, .53).

Yn y flwyddyn 1 749, gwnaeth y Sheikh enwog, Dhaher
el Omar, ddechreu unwaith yn ychwaneg ei hadgyweirio.

Cyfodwyd y muriau a'r caerau; cynyddodd y boblogaeth
yn fawr ; adfywiodd masnach : a daeth i fod yn un o'r

prif ddinasoedd ar hyd hin y mor. Yn 1799, gwarchae-
wyd arni gan Napoleon ; ond amdiffynwyd hi mor rymus
trwy gynorthwy môr-filwyr Saisoneg, o dan lywyddiad
Sir Sidney Smith, fel y gorfuwyd ef i adael y lle, a dyma'r
unig dro y cafodd ei drechu hyd ei ddymchwehad mawr
a gorphenol ar faes Waterloo.

Yn Mai, 1832, y ddinas hon, ar ol cael ei gwarchae
am chwech mis gan Ibrahim Pasha, mab Mahoramed AH,
rhaglaw yr Aipht, a gymerwyd unwaith etto trwy ddewr-
gyrch, a roddwyd fynu i yspail, ac a wnawd yn un talp

düun o garneddau. Ond etto yn gyflym, er yn rhanol,

ymadnewyddodd ar ol ei dymchwehad. Adnewydd-

wyd y murîau a'r amgaerau : ail ymddangosodd y tai

a'r ystrydoedd ; ac unwaith drachefn ymadnewyddodd
masnach.

Yn Hydref, 1840, cafodd el churo gan fagnelau Uynges-

oedd unedig Lloegr, Austria, a Thwrci ; a chan i'r pylor-

dy ddygwydd myned ar dân, Uaddwyd trwy hyny fwy
na 2000 o filwyr Aiphtaidd, a'r gweddiU a ddiangodd a

adawsant y dref y noson ganlynol, yr hyn a osododd

derfyn ar y frwydr. Cafodd y tai ac adeiladau eraiU y
ddinas eu mawr niwedio, ond ar ol cryn amser cawsant i

fesur helaeth eu hadgyweirio.

Acre, fel y gelwir y Ue yn awr yn fwyaf cyffredin,

ydyw y dref gaerog fwyaf cadam a rheolaidd yn Syria, i

ba im yr ystyrir hi yn agoriad. GeUir ei galw yn am-

ddiífynfa yn y môr. Caerau cedym a'i diogelant ar bob

ochr tua'r môr. Ar yr ochr a wyneba ar y tir mae rhag-

fur dybUg yr hwn a amddifíynir gan amddiffyn-weithiau

o gloddiau wedi eii gwynebu â cheryg. Ar y tu gogleddol

a dwyreiniol amgylchir hi gan wastadhir eang a ffrwythlon,

yr hwn, pa le bynag y gwrteithir ef, a gynyrcha yr yd
goreu a'r ffrwythau mwyaf danteithiol; ond gorwedd
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mewn rhan fawr yn ddiwrtaith. Mae ystrjdoedd y
ddinas yn llawer Uetach nac elddo y rhan fwyaf o ddinas-

oedd y dwyrain. GweUr hen weddiUion prydferth, o

waith y Groegiaid a'r Rhufeiniaid, wedi eu gosod yn
muriau yr adeUadau cyhoeddus a gweithiau eraiU, yn

gynwysedig o baladrau a phenynau o granüe, a cholofnau

eraUl, darnau o hen farmor, talpau o'r hen hreccia gwyrdd,

ac syenite. Ychydig o gof-golofnau rhyfelwyr y Groes

sydd yn aros. Mae yn Ue mawr a Uewyrchus, ac yn
cynwys oddeutu 8000 neu 10,000 o drigoUon (Robinson,

Res. iv. 91, 92, 95, 100 ; Wilson, ii. 233, 230).

Yn y wlad adwaenir y Ue wrth yr enw Acca, gan ei

fod, fel Uawer o drefydd a phentrefi eraiU yn Palestina,

wedi bwrw ymaith ei enw Groeg, a bron adfeddu ei hen

un Hebraeg. Yr ydys wedi sylwi na wnaeth yr enwau
Groeg a Rliufeinig erioed gymeryd gyda phobl y wlad,

yr hyn yw y rheswm fod cynifer o lefydd yn parhau

i ddal eu hen enwau dwyreiniol i'r dydd heddyw
(MaundreU, 53).

ACEL'DAMA, maes a ddywedir y gorweddai or tu

dehau i Jerusalem, a gyferbyn a Uyn SUoam. Bemir
taw yr un ydyw a maes y pannwr Ue y cànent eu Uiain.

Mae yn sicr mai yr un yw a maes y crochenydd, Ue y
cloddiai am ei ddeínyddiau ; a chan fod y pridd wedi
cael ei ddefnyddio i gyd, nid oedd y maes o fawr ddim
gwerth. Pan ddugodd Judas yn ol y deg ar hugain
arian a dderbyniasai am fradychu ei Feistr, haerodd yr

arch-oífeiriaid a'r henwriaid nad oedd yn gyfreithlon eu

bwrw i'r drysorfa, gan taw pris gwaed ydoedd, a hwy
a brynasant â hwynt faes y crochenydd, yn gladdfa

dyeithriaid ; ac feUy daeth i gael ei alw yn Aceldama,

neu faes y gwaed (Matt. xxvii. 3-8 ; Act. i. 1 8). Mae Ue
ar wyneb Bryn y Cynghor Drwg, yr hwn a ymgyfyd o

Ddyffryn Mab Hinnon, ar y tu deheuol o Jerusalem, yr

hwn a ddangosir i'r dydd heddyw fel Aceldama, neu faes

y gwaed. Mae y traddodiad a'i gesyd yn y man hwn yn
cyrhaedd mor beUed yn ol ag oes Jerome ; a sonir am
dano gan bob ymwelwr a'r Ddinas Santaidd o'r amser
hwnw hyd yn awr. Nid oes un clawdd neu derfyn o

gwmpas y maes i'w wahaniaethu oddiwrth y rhelyw o'r

Uechwedd ; ond y mae hen esgyrn-dy neu bydew cudd-
iedig, yn awr yn adfail, yn ngwaelod yr hwn y canfyddir

cryn lawer o benglogau ac esgyrn. Yr oedd yn arferiad

i fwrw iddo esgyru y pererinion a fyddent farw yn Jeru-

salem. Haerid fod pridd y Ue hwn yn Uythyrenol yn
gnawd-fwytaol, ac y gwnai gyrph yn Uwch a Uudw mewn
pedair ar hugain neu wyth a deugain o oriau (Robinson,

Res. i. 524 ; Wilson, i. 496).

ACTAU YR APOSTOLION a ysgrifenwyd gan Luc,

ac fel ei Efengyl, a gyflwynwyd i'r ' ardderchocaf Theo-
phiUis.' GeUir ystyried y ddau draethawd fel yn cyfan-

soddi rhanau gwahanol o un Uyfr—un rhan yn cynwys
bywyd lesu Grist, y UaU adroddiad amgylchiadau mwyaf
hynod yn hanes ei ganfynwyr yn Judea, ar ol ei esgyniad,

a hanes mwy manwl o droiedigaeth, Uafur, a dyoddefiadau,

y dyn hynotaf yn eu pUth, sef yr apostol Paul. Gadewir
aUan, fodd bynag, lawer o bethau hyd yn od yn ei hanes
ef, fel y gwelwn oddiwrth sylwadau a wna yn awr ac
eUwaith yn ei epistolau, megis yn Gal. i. 17, 18; ii.

11-14 ; 2 Cor. xi. 23-28, 32 ; xii. 1-9 ; Rhuf xvi. 3, 4.

Oddiwrth yr haeriadau hyn mae yn amlwg nad ydyw
y titl, ' Actau yr ApostoUon, ' yn un wedi ei iawn

ddewis. Mae, fodd bynag, yn un hen, er nad oes un Ue
i dybied iddo gael ei roddi gan Luc ei hun. Dygir Pedr
a lago a loan i'r golwg yn amlwg iawn yn y rhan gyntaf
o'r Uyfr; ond cyflwynir y rhan olaf, a'r rhan fwyaf o lawer
o hono, i Paul. Mae y titl gan hyny yn Uawer rhy
gynwysfawr. Y mae hefyd yn rhy gyîyng ; oblegid

cynwys hanesion am rai personau nad oeddynt apostoUon,

megis Stephan (vi. 8-15; vii.), Philip (viii. 5-40), a phreg-

ethwyr eraiU (xi. 19-30); etto byddai yn anhawdd cael

aUan ditl mwy priodol.

Oddiwrth y rhagymadrodd (i. 1) mae yn eglur i Actau
yr ApostoUon gael eu hysgrifenu ar ol yr Efengyl. Mae'r
hanes yn diweddu gyda ' dwy flynedd ' carchariad Paul
yn Rhufain ; feUy gaUwn gasglu iddynt gael eu hysgrifenu

ynghylch yr amser hwnw, oblegid pe buasent heb gael eu
hysgiifenu hyd amser diweddarach, cynwysasai y Uyfr,

yn ddiau, ryw hanesion ychwanegol am fywyd mor ddydd-
orol i'r eglwys y piyd hwnw ac mewn amseroedd ar ol

hyny. Gan i Luc fyned gyda'r apostol i Rufain, ac aros

gydag ef yno am ychydig amser o leiaf (Col. iv. 14), y
mae yn debyg iddo gael ei ysgrifenu yn y ddinas hono,

er nad oes dim sicrwydd mewn perthynas i hyn. Yr
oedd Luc hefyd gydag ef pan ysgrifenodd ei ail epistol

at Timotheus (iv. 11), yr hyn a ymddengys i gymeryd Ue
tua diwedd ei oes (ad. 7, 8) ; a buasai yn gosod gwerth
neiUduol ar yr hanes pe cawsai ei barhau hyd amser ei

farwolaeth.

Er nad oes un Ue i amheu geirwiredd y Uyfr, etto

mae yn beth hynod na ddarfu ddim derbyn oddiwrth

y Cristionogion boreuol y sylw a aUasid ddysgwyl.

Nid ydyw gweithiavi tadau yr eglwys sydd ar glawr yn
cyn-wys Uawer a ddyfyniadau o hono neu gyfeiriadau

atto. Ni thynodd gymaint o sylw a Uyfrau eraiU y T. N.

Coffheir am dano, fodd bynag, gan Eusebius, yn mhUth
yr ' òiiio\oyovfieva,' neu ' ysgrifeniadau dwyfol ' i ba rai y
rhoddid derbyniad cyffredinol {Eccles. Hist., book iii.

chap. 25).

Mae defnyddiau y Uyfr wedi cael, yn amlwg, eu gosod

mewn trefn amseryddol; etto anhawdd ydyw penderfynu

dyddiadau rhai amgylchiadau neiUduol. Marwolaeth
Herod, yn o. c. 44, ydyw yr unig ffaith yn y Uyfr y geUir

penderfynu yn sicr ei ddyddiad. O'r dyddiad hyny
gaUwn gyfrif yn ol i ddechreu y Uyfr, ac yn mlaen i'w

ddiwedd ; ond wedi'r cyfan ni rydd hyn ond ychydig

gymhorth i drefnu yn amseryddol y ffeithiau a gynwysir

yn y Uyfr, fel y dangosir trwy y cynUuniau Uuosog ond
gwrthdarawol sydd wedi cael eu ffurfio ar y matter

(Davidson, Introd. N. T., n. 52, 55, 63).

Yn gyffredin mae priod-dduU Luc yn yr Actau yn
Uawer purach nac eiddo un o ysgrifenwyr eraUl y T. N. Y
mae fwy feUy na'r eiddo ei hun yn yr Efengyl, yn enwedig

yn areithiau Paul yn Athen a cher bron y Ifywodraeth-

wyr Rhufeinig. Ond nid ydyw yr Actau mewn un modd
yn rhydd oddiwrth ffurfiau ymadrodd Hebreaidd, ac hyd
yn od yn y darnau puraf o areithiau Paul cawn o hyd
taw iaith luddew ydyw—nid Groeg pur (MichaeUs, Introd.

iv. 332).

Nis medr neb ddarUen y rhan olaf o'r Actau, ar ol i

Luc ymddangos yn nghymdeithas Paul yn Troas (xvi.

11, 12), ond a orfydd deimlo ei fod yn bersonol bresenol,

a'i fod yn Uygad-dyst o lawer o'r hyn a adrodda, a bod

ei adroddiad yn dwyn arwyddion diamheuol o wirionedd.
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Nis gall dim feddu mwy tebygolrwydd i'r gwir, neu fod

yn fwy darluniadol na'r hanes am y fordaith a'r daith i

Rufain (xxvii. xxviii), ac ar yr un pryd mae yn anarferol

ddyddorol. Teimla pob darllenydd gyda Chrysostom,
' Mae Luc yn ein gadael yn sychedig am ragor.'

Mae corph {text) Actau yr Apostolion yn llawn o

wahanol ddarlleniadau ; yn fwy felly nac un llyfr arall

yn y T. N.
Heblaw Actau yr Apostolion a gynwysir yn y T. N.,

yr oedd amrywiol hanesion apocryphaidd o'r apostolion.

Mae llawer o honynt ar glawr yn awr ; eraill wedi eu

coUi, neu ddim ond rhanau o honynt wedi eu cadw.

Gwnaeth Tischendorf olygu, ychydig flyneddau yn ol,

gyfrol a gynwysai nid llai na thri ar ddeg o weithiau, yn
cynwys hanesion am weithredoedd rhai o'r apostolion.

Yr oedd saith o honynt heb erioed gael eu cyhoeddi o'r

blaen. Sut yr oedd yn bosibl i'r fath hanesion a gyn-
wysent i gael erioed eu credu sydd yn anhawdd deall.

Mae y cyferbyniad rhwng yr ysgrifeniadau apocryphaidd
hyny ac Actau yr Apostolion mor darawiadol, îel nas

medr fethu tynu sylw pob darllenydd {Jour. Sac. Ltt,

April, 18.52, p. 22).

ACHA'IA briodol oedd ran o Groeg, yn ngogledd
Peloponessus. Ei phrif ddiuas oedd Corinth. Aiferid

yr enw, fodd byuag, yn aml mewn ystyr eangach, fel yn
cynwys Groeg yn gyfíredinol hyd ddehau Macedonia.
Yn yr ystyr mwy eang yma yr ymddengys ei fod yn cael

ei arfer yn y T. N., megis yn Act. xviii. 12 ; xix. 21
;

Rhuf XV. 26 ; 2 Cor. ix. 2 ; ii. 9, 10 ; 1 Thes. i. 7, 8.

Yma y pregethwyd yr efengyl yn helaeth gan Paul.

Ar ei ymweliad cyntaf arosodd flwyddyn a hanner yn
Corinth; a thra yno dygwyd ef gan yr luddewon ger
bron GalUo, yr ài'0yxaTei;'a)i', rhaglaw Áchaia, fel y cyf-

enwir ef gan Luc—amgylchiad, yr hwn trwy ei fanyldra,

a arddengys gywii-deb yr hanesydd. Yr oedd Tiberius

rai blyneddau cyn hyny wedi newid Uywodraeth y dal-

aeth, a'i gosod dan lywyddaeth procurator ; ond darfu
i Claudius ei newid drachefn, a'i gosod dan raglaw.

Gwelwn mor gywir ydyw yr hanes a rydd Luc am
GaUio pan y geUw ef yn ' rhaglaw Achaia,' gan iddo gael

ei osod yn y swydd hono yn ystod teyrnasiaid Claudius.

[Gkoeg.]

ACHAT, un o'r meini gwerthfawr. Hi oedd yr aU
gareg yn y drydedd rhes o ddwyfroneg yr arch-offeiriad

(Exod^ xxviii. 19). Yn y cyfieithiad Saisoneg cawn y
gair yn Esay Uv. 12, ' Gwnaf hefyd dy fíenestr o achatau
(Cymraeg, risial) ; ac yn Ezek. xxvii. 16, fel un o'r pethau
a pha rai y masnachai Syria yn marchnadoedd T^rrus

;

ond yn yr Hebraeg defuyddir gair gwahanol yn yr
adnodau hyn. MeddyUa Gesenius taw ei ystyr tebygol
yw rubi (384) ; ond y mae gryn ansicrwydd ynghylch

y meini gwerthfawr a enwir yn yr Ysgrythyrau.
ACHME'THA, yn cael ei enwi yn Ezra vi. 2, a dybir

fod yr un Ue ac Ecbatana, prif-ddinas Media, a hafod-dy
breninoedd Persia, sefyllfan yr hon sydd yn awr dan
Hamadan, prif-ddinas y Parthiaid, yr hon, fodd bynag,
sydd wedi coUi ei gAvychder cyntefig, ac heb fod yn awr
ddim amgen na thref dlawd (Ker Porter's Traveìs, ü.

101). Josephus, wrth adrodd yr hyn a gofílieir yn Ezra
vi. 2, a ddefnyddia y gair Ecbatana yn Ue Achmetha
{Antiq. xi. 4, 6).

A'CHU, gair Aiphtaidd, yn arwyddo gweUt-morfa, cyrs,

Uafrwyn
; yn fyr, unrhyw beth gwyrdd yn tyfu mewn

Uefydd coi'sog. Job a ofyn, 'A gyfyd brwynen heb
wlybaniaeth ? a dyf hesg heb ddwfr V (viii. 11). Y saith
wartheg tewion o gig, y rhai, yn mreuddwyd Pharaoh,

a ddaroganent gynifer o flyneddau fírwytldon, a ddaelh-
ant i fynu o'r afon Nüus, ac a ymborthent ar yr Achu,
Hysbysir ni gan Jerome, yr hwn a ofynodd i'r dysgedig-
ion pa beth oedd ystyr y gair hwn, ac a gafodd yn atteb
gan yr Aiphtiaid y gelwid yn eu hiaith hwy bob peth
gwyrdd a dyfai mewn Uefydd corsog yn Achu. Ceir y
gaii' yn parhau i ddal yr ystyr hyn yn yr iaith Goptaidd,
yn yr hon y diogelir hyd yn awr weddUlion hen iaith yr
Aipht (Rosen., Bot i. 194). Mae digonedd o gors-írwyn
yn tyfu ar lanau y NUe. Darlun y cors-frwyu mawrion

COBS-FRWTH MAWBIOS.

{Typha latifolid) a roddir uchod, y rhai, fodd bynag, a

dyfant yn Uawn cystal mewn hinsoddau cymedrol, ac y
maent yn ddigon cyífredin yn Mrydain Fawr mewn
Uefydd corsog. Tyfant yn wrol yn misoedd Gorphenaf
ac Awst, a'u dail o gylch pedair troedfedd o hyd, a mod-
fedd o led, a'u cyfí" yn dalach na chorph dyn.

ACH'ZIB. 1. Dinas yn rhandir Aser. 'Yn nyffryn

Acra,' medd MaundreU, 'darfu i ni basiaw heibio hen
dref a elwid Zib, yn gyfleuedig ar esgynfa yn agos i lan

y môr. EfaUai taw yr hen Achzib a enwir gan Joshua
ydyw y Ue (Josh. xix. 29, a Barn. i. 31) ; oblegid gesyd
Sant Jerome Achzib 9 miUtir o Ptolemais, ac yn gwynebu
tua Tyrus, ac â'r hwn ddarluniad y cawsom ni sefyUfa Zib
yn atteb yn gywir' (MaundreU, 53). Nid yw Zib yn
awr ond pentref bychan (WUson, ü. 232). 2. Dinas yn
perthyn i lvíyth Judah (Josh. xv. 44). Tai, ymddifíyn-
feydd, neu deuluoedd Achzib a fydclant yn gelwydd i fren-

inoedd Israel; a'u siomant hwynt, neu a droant aUan yn
anfíyddlon iddynt pan oresgynir y wlad gan yr Assyriaid

(Micahi. 14).

AD'AMANT, un o'r meini gwerthfawr. Mae dau air

Hebraeg y rhai a gyfieithir yn y cyfieithiad Saisoneg yn
adamant a diamond. Ceir un yn yr hanes a roddir am

2
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y meini yn nwyfroneg yr arch-oífeiriaid Inddewig, Exod.

xxviii. 1 8 ; xxxix. 1 1 (île mae yn amheus ai'r diamond a

feddylir, gan nas gellir tori Uythyrenau amo), ac yn Ezek.

xxviii. 15. Ceir y Uall, yì2ü (Shamir), yn Jer. xvii. 1, lie

y cyfieithir ef diamond ; ac yn Ezek. iii. 9, a Zech. xvii.

12, Ue y cyfieithir ef adamant. Wrth y gair y deallir yn
gyffredin y diamond.

Mae y diamond, ar gyfrif ei ddysgleirdeb ysplenydd,

chwareu hynod ei Hw, ei galedrwydd, a'i brinder, yn cael

ei ystyried y defnydd mwyaf gwerthfawr yn y deyrnas

fetelaidd. Mae ei liwiau yn wahanol. Y lliwiau mwyaf
cyífredin ydyw gwyn a Uwyd ; y rhai Uai cyífredin ydyw
glas, coch, llvFyd-ddu, melyn, a gwyrdd ; a^r mvs^af ang-

hyfíredin oll ydyw y du-lwyd-ddu. Nid yn aml y ceir

ef yn gwbl diyloew
; yn fwy cyíFredin tuedda yn hytrach

at yr haner-tryloew ; ond y mae'r un du yn gwbl dywyll,

neu anrhyloew. Y metel caletaf a wyddys am dano
ydyw ; ac oherwydd hyny geUir crafu pob metel arall ac e£

Mae yn ddefnydd Uosgadwy, ac yn gynwysedig yn benaf
carhon. Cafwyd y diamond yn gyntafyn Asia, Ue y par-

heir i'w gasglu hyd yn awr, er nid yn yr un cyflawnder
a chynt. Ceir ef yn benaf yn India, yn nhalaethau
Golconda, Yesapour, a Bengal, ac yn ynys Borneo. Yn
America ceir ef yn unig yn Brazil, yn amgylchoedd Serra

do Frio, Ue y cafvsryd ef gyntaf yn nechreu y ganrif

ddiweddaf Brazil yw y lle y ceir fwyaf o hono yn
bresenol. Yn India ceir y diamond yn gyífredin mewh
tir priddog. Yn Brazil, yn ol Mawe, ceir ef mewn graian

rhwyllog, yn goi-wedd yn uniongyrchol ar graig gadarn,
a chwedi ei guddio gan bridd Uysieuog a phridd newydd
gael ei adael gan afonydd. Yn Borneo cesglir ef o'r

graian a thywod yr afon Succadau.
Nid oedd y bobl gynt yn gwybod y gelfyddyd o dori a

chaboli y diamond; ac yn ganlynol defnyddid efganddynt
hwy yn ei gyflwr naturiol. Ni wyddid dim am dano yn
Europe hyd yn od yn y canol oesau. Yr oedd, yn debygol,

yn hysbys i gelfyddydwyr India a China er yn foreu

iawn. Hyd y 15fed ganrif yr oedd celfyddydwyr Europe
o'r fam mai amhosibl oedd ei dori. Gwnaeth Robert de
Berghen, yn 1456, gynyg caboli dau ddiamond trwy eu
rhwbio yn erbyn eu gilydd, a gwnaeth wedi hyn olv?yn

gabolawl, ar yr hon, trwy arfer Uwch diamond, y galluog-

wyd ef i dori a chaboli y sylwedd hwn yn yr un fíbrdd ag

y mae gemau eraiU yn cael eu gwneud efo emery.

Rhoddir hanesion am bwys a gwerth diamonds neiU-
duol ; ond nid yw eu gwerth ond mewn enw, ac yn aml
yn ddychymygol. Unig safon eu gwerth yw yr hyn a
geir am danynt yn y farchnad.

Nid oes ond ychydig o gyfeiriadau at y diamond neu'r

adaraaut yn yr Ysgrythyr. ' Pechod Juda a ysgrifenwyd
a phin haiam, ag ewin o adamant y cerfiwyd ef ar lech

eu calon, ac ar gym eich allorau ;
' h.y., mae wedi ei dori

mewn Uythyrenau o'r fath fel y gelHr ei weled a'i ddarUen
gan unrhjrw ddyn, ac nid yn rhwydd yr anghofir neu
y maddeuir ef (Jer. xvii. 1). 'Gwnaethum dy dalcen
fel adamant (neu diamond), yn galettach na'r gaUestr

;

'

h.y, yr oedd Ezekiel wedi ei gynysgaethu a dewrder
digryn i gyhoeddi cenadwri Duw i'w gydwladwyr (Ezek.
ui. 9). Gwnaeth yr luddewon eu calonau yn adamant
(neu diamond) ; h.y., yr oeddynt yn anheimladwy o gen-
adwri Duw mewn bam neu drugaredd (Zech. vii. 12).

A'DAR, y deuddegfed mis o'r flwyddyn luddewig

santaidd, a'r chwechfed o'r un wledig. Yr oedd yn gyn-
wysedig o 29 o ddyddiau, ac yn dechreu, yn ol y Rabbin-
iaid, gyda'r newydd loer yn mis Chwefror ; ond yn ol

Michaelis, ac eraiU a'i canlynant, gyda newydd loer

Mawrth (Gesenius, Lex., 15). Ar y 3ydd o'r mis hwn y
gorphenwyd yr aU deml (Ezra vi. 15) ; ar y 7fed, ym-
prydia yr luddewon er cof am farwolaeth Moses ; ar y
13eg, cadwant goífa am ympryd Esther a Mordecai
(Esther iv. 15-17) ; ar y 14eg, cadwant vvyl y Purim (ix.

17-32) ; ar y 25ain, cadwant gofía am waredigaeth Jeho-
iacin (Jer. lii. 31). Gan taw blwyddyn loerawl oedd yr
un luddewig, yr oedd, er mwyn ei dwyn i atteb i'r

flwyddyn haulawl, bob tair blynedd fis gorymddwyn, a
elwid Ve-Adar neu yr ail Adar, ac yn gynwysedig o 30 o

ddiwrnodau.

AD'AR. Dan y ddeddf gwnaid gwahaniaeth rhwng
adar glân ac aflan, megis y gwnaid rhwng pedwar-carnol-
iaid a chreaduriaid byw eraUl ; ond nid oedd y gwahan-
iaeth yn sylfaenedig ar ddim yn eu gwneuthuriad allanoL

Ymddengys ei fod wedi ei sylfaenu ar y math o ymborth
a fwyttaent ; a chyhoeddid yn aflan adar ysglyfaethus,

neu y sawl a ymborthent ar greaduriaid byw eraiU neu
furgyn. I'r dosparth hwn y perthynai yr eryr, y wydd-
galch, y fôrwenol, y bod, a'r barcut, y fwUtwr, y gigfran,

cyw yr estrys, y fran nos, y gog, yr hebog, aderyn y
cyrph, y duUuan, y gogfran, y pelicau, y biogen, y fulfran,

y ciconia, y cornchwigl, a'r ystlum, yr hwn, er fod ganddo
fath o adenydd, a berthyn yn hytrach i bedwar-carnoliaid

nac i adar. Gwasanaetha y cyfrifiad hwn i ddangos yn
ddigon eglur y dosparth o adar a gyfrifid yn aflan ; ond

y mae Ue i amheu cywirdeb yr enwau neiUduol roddir

iddynt yn ein cyfieithiad ni. Nid oes genym gyfrifiad o'r

adar y gellid eu bwyta. Nid oes dim ond y cyfarwyddyd
cyôredinol hyn, ' Pob aderyn glân a fwyttewch ' (Deut.

xiv. 11-20). Efallai taw yr adar oedd yn ymborthi ar

wahanol fathau o hadau a fírwythau eraiU a gyfrifid yn
gyfíl'edin yn lân.

Durturod a chywion colomen oeddynt yr unig adar a
ofírymid yn aberthau. Ofíiymid y rhai hyn fel pech-

ebyrth a phoeth-ofírymau. Aberthid hwynt, fodd bynag,

gàn bersouau ac oeddynt yn rhy dlawd i ddarparu oeu
neu ryw abei'th cyfíelyb (Le£ i. 14-17 ; v. 7-10 ; xii. 8

,

xiv. 22, 30 ; xv. 14, 15, 29, 30). Nid ydyw yn anheüwng
sylw, fel prawf o dlodi mam ein Harglwydd, iddi hi ar

01 ' cyflawni dyddiau ei phuredigaeth, yn ol deddf Moses,

ei ddwyn ef i Jerusalem i'w gyflwyno i'r Arglwydd, ac i

roddi aberth, yn ol yr hyn a ddywedwyd yn neddf yr

Arglwydd, par o ddurturod neu ddau gyw colomen ' (Luc

ii. 22-24). Ymddengys i ddurtur a chyw colomen gael eu
defnyddio gan Abraham, trwy orchymyn pendant Duw, yr

hyn a'n caria lawer yn mhellach yn ol na goruchwyliaeth

Moses (Gen. xv. 9).

ADEILADU, a arwydda mewn iaith gyfíi-edin gvraeud,

megis ty, gan gynwys yr hoU orchwylion angenrheidiol

cysyUtiedig a'r adeilad ; ond fel yr arferir ef yn yr

Ysgrythyrau, ni chyfeh'ia at sylfaeniad ac adeiladaeth

dechreuol dinas, ond arwydda weUa, helaethu, neu harddu,

ac yn neUlduol i gadamau neu amgaeru dinas. Yn 2

Cron. xi. 5-12 enwir nifer o lefydd y rhai y dywedir i

Rehoboam eu hadeiladu; ond yr oedd y rhan fwyaf o

honynt mewn bodolaeth o'r blaen ; a rhai o honynt wedi

bod, mewn gwirionedd, yn hir mewn bodolaeth. Tros-
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glwydda yr adnodau uchod y syniad arbenig o'u bod wedi

eu cadaruau neu eu hamgaeru. Mae genym esiamplau

cyffelyb yn pen. xiv. 6, 1 ; xvi. 1, 5. Yn yr un modd
Nebuchodonosor, fel yr oedd yn rhodio yn ei balas yn
Babylon, a dorodd allan i ddweud ' ouid hon yw Babylon

fawr yr hon a adeUadais i V Yn awr yr oedd Nebuchod-

onosor wedi gwneud cymaint mewn ffordd o gyfodi adeil-

adau mawr a gAvych yn Babylon fel yr oedd ganddo
achos i ymffi-ostio fel hyn ; nis gallesid cyfrif y fost yn
un ofer, etto nid ydoedd yr haeriad yn llythyrenol wir.

Yr oedd Babylon mewn bod yn hir cyn iddo ef gael ei

eui, a chwedi bod yn brif ddinas teyrnas. Mae y defnydd
hyn o'r gair yn ei wneud weithiau yn auhawdd pender-

fyuu pa un a gyfeiria at sylfaeniad dechreuol dinas, neu
yute at ei hadgyweiriad, gwelhant, neu amgaeriad. Yn y
defnydd ffugyrol a wneir o'r gair yn yr Ysgrythyrau yr

ystyr olaf yn aml ydyw yr un sydd i'w gymeryd. Mae
y saint yn adeiladu eu hunain yn eu santeiddiafffydd

;

h.y., raaent yn ystyried yn fwy cyflawn, yn credu yn fwy
cadarn, ac yn arferyd yn fwy diwyd wirioneddau dwyfol;

a chan dderbyn o gyflawnder Crist, maent yn cynyddu
mewn ffydd, cai'iad, a phob gras arall (Judas 20). Àdeil-

adu drachefn y pethau a ddistrj/wyd ydyw dychwelyd at

seremouiau ac arferion oeddym wedi eu gadael unwaith
(Gal. ii. 18).

ADGYFODIAD, cyfodiad cyrph y meirw i fywyd.
Mae yr athrawiaeth o draws-symudiad eueidiau wedi
ffynu yn mhhth cenedloedd paganaidd mewn amseroedd
hen a diweddar. Dywedir iddi gael ei dysgu gan Pytba-
goras, athrouydd Groegaidd nodedig, a sylfaenydd sect a
ddug ei enw, ac y mae yn athrawiaeth ddewisol gan
Hüidooaid yr amser presenol. Oud nid aeth athrawiaeth

adgyfodiad cyrph y meirw erioed i'r meddwl paganaidd
nac mewn amser cyut na diweddar. Athrawiaeth dat-

guddiad dwyfol yn unig ydyw. Er fod rhanau o'r H. D.
yn cynwys yr athi-awiaeth hon, etto nis gellir dweud ei

bod yn cael ei dysgu yn eglur iawn ynddo ; ond yr ydym
yn ei ystyried yn debygol y gwyddai saint yr H. D. fwy
am y gwiiiouedd hwn, ynghyd â gwiiioueddau eraill, nac
a feddyhr yn gyfiredin. Yr oedd yr adgyfodiad yn un
o atlirawiaethau arweiniol y Phai-iseaid, y rhai a gyfod-

asant gryn amser cyu sylfaeniad Cristionogaeth, a'r rhai

oeddynt y sect fwyaf Iluosog a phoblogaidd o lawer yn
inhhth yr luddewon. Dalient yr athrawiaeth hon mewn
gwrthwynebiad i'r Saduceaid, y rhai a ymddangosai eu
bod yn gynwysedig o'r rhan uchaf a'r llai crefyddol o'r

genedl (Act. xxiii. 7, 8). Dywedodd ein Harglwydd yn
bendant wrth y Saduceaid fod athrawiaeth yr adgyfodiad
i'w chael yn Ysgrythyrau yr H. D., a gwna ef ei hun
sylfaenu rlieswm drosti ar Exod. iiL 6, 15, 16 (gwel Matt.
xxii. 29, 31, 32 ; Luc xx. 37, 38). Dywedir hefyd fod

ei adgyfbdiad ef ei hun wedi cael ei ddysgu yn Ysgryth-
yrau yr H. D. (loan xx. 9); a chyfyd Pedr reswm oddiar
Sal. xvi. 9-11 ar y matter hwn (Act. ü. 24-32), ac feUy
gwna Paul hefyd (xni. 32-37). Dengys yr adnodau hyn
i ni dduU yr hen luddewon o ddeongli eu Hysgrythyrau,
a'r casghadau a dynent oddiwrthynt.
Yn y T. N. mae athrawiaeth yr adgyfodiad yn cael ei

Jysgu yn y modd egluraf ; ac er yr ymddengys fod rhai

yn yr oes apostolaidd a ddywedent ' nad oes adgyfodiad

y meirw' (1 Cor. xv. 13), ac eraUl a daerent ' ddarfod yr
adgyfodiad eisoes' (2 Tim. U. 18), etto efaUai nad oes un

athrawiaeth o'r Ysgrythyr ac sydd wedi cael derbyniad
mor gyffredin yn mhlith y sawl a gyfenwir yn Gristion-

ogion, ac ynghylch yr hon y mae can lleied o amheuaeth
wedi bod.

Ymddengys oddiwrth y T. N. y cymer adgyfodiad y
meirw le yn niwedd y byd, yn uniongyrchiol o flaen y
fam ddiweddaf ; 'yr Àrglwydd ei hun a ddisgyn o'r nef

gyda bloedd, a Uef yr arch-augel, ac ag udgorn Duw ;

'

' ac y caiff pawb sydd yn y beddau,' ' fychain a mawrion,'

y 'cyfiawnion a'r anghyfiawnion,' y 'rhai a wnaethant dda
a'r rhai a wnaethant ddrwg, glywed ei leferydd ef, ac y
deuant aUan ;

' ac nid yn unig y bedd, ond ' y môr a rydd
i fynu y meirw sydd ynddo ;

' ac na bydd i'r rhai byw, y
rhai a adewir, ddim rhagflaenu y rhai a hunasant

;

'

'oblegid y meirw yn Nghrist a gyfodant yn gyntaf,' a
' hwy a newidir oU mewn moment, ar darawiad Uygad,
wrth yr udgorn diweddaf ; canys yr udgom a gân, a'r

meirw a gyfodir yn anllygredig, a hwy a newidir

;

oherwydd rhaid i'r Uygradwy hwn wisgo anUygredig-

aeth, ac i'r marwol hwn wisgo anfarwoldeb
:

'
' yna y

cipir hwynt i fynu ynghyd yn y cymylau i gyfarfod a'r

Arglwydd yn yr awyr ; ac feUy byddant yn wastadol

gyda'r Arglwydd' (loan v. 28, 29 ; Act. xxiv. 15 ; 1 Cor.

XV. 51-53; 1 Thess. iv. 15-17; Dat. xx. 11-13).

Ni ddywed y T. N. ond ychydig mewn perthynas i

gyrph y drygionus : am gyflwr cyrph y crediniol y mae
yr apostol yn dweud y pethau mwyaf dyddorol :

' Canys
ein hymarweddiad ni sydd yn y nefoedd, o'r Ue hefyd yr
ydym yn disgwyl yr lachawdwr, yr Arglwydd lesu Grist,

yr hwn a gyfnewidia ein corph gwael ni, fel y gwneler ef

yr un ffurf a'i gorph gogoneddus ef, yn ol y nerthol

weithrediad trwy yr hwn y dichon efe, ie ddarostwng pob
peth iddo ei hun' (Phil. iii. 20, 21) :

' Efe a heuir mewn
Uygredigaeth, ac a gyfodir meAvn anllygredigaeth ; efe a
heuir mewn amharch, ac a gyfodir mewn gogoniant ; efe

a heuir mewn gwendid, ac a gyfodir mewn nerth : efe a
heuir yn gorph anianol, ac a gyfodir yn gorph ysprydol

;

a phan ddarffo i'r Uygradwy hwn wisgo anUygredigaeth,

ac i'r marwol hwn wisgo anfarwoldeb, yna bydd yr ymad-
rodd a ysgrifenwyd, Angau a lyncwyd mewn buddugol-
iaeth. O angau, pa le mae dy golyn ? uffern, pa le

mae dy fuddugoliaeth ? Colyn angau yw pechod, a grym
pechod yw y gyfraith. Ond i Dduw byddo'r diolch, yr
hwn sydd yn rlioddi i ni fuddugohaeth, trwy ein Har-
glwydd lesu Grist (1 Cor. xv. 42-44, 54-57).

Er taw gogoneddus ydyw athrawiaeth yr adgyfodiad,

etto yn yr olwg gyntaf a chyfíredinol a gymerir arni

ymddengys yn anghredadwy iawn. Pa beth aUai fod yn
fwy anhebygol nac i'r meirw fyw drachefn a chyfodi o'r

bedd, nid un o honynt ond mUiynau, ac nid mewn un wlad
yn unig, ond yn mhob rhan o'r ddaiar. Mae genym yn
wir aUu, doethineb, a dyfais Duw, yr hwn a greodd y
bydysawd, ac nis geUir gwadu nad yw ' pob peth yn bosibl

gydag ef' Mae genym rhywbeth cyffeiyb yn y deymas
lysieuog, os nid yn yr un anifeUaidd. Nid ydyw y tebyg-

olrwydd yn berffaith ; ond mae yn cyrhaedd yn ddigon

peU i esponio yr anhawsder a thori grym yr wrthddadl.

Y mae hefyd yn betli fuasai yn ymddangos yn anghred-

adwy iawn i'r meddwl dynol pe cawsai ei adael i ddibynu
ar ei resymiadau ei hun, ac etto mae jnffaith ddiymwad

—

yn fatter profiad dyddiol. At y ffaitli hon y cyfeiria ein

Harglwydd yn y geiriau canlynol : ' Yn wir, yn wir,
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ineddaf i chwi, oni syrth y gronyn gwenith i'r ddaear, a

marw, hwnw a erys yn unig ; eithr os bydd efe marw, efe

a ddwg ffrwyth lawer ' (Toan xii. 24). Pwy allasai ddych-

ymygu y gwnaethai gronynyn o wenith,ar ol cael ei gladdu

yn y ddaiar a marw yno, adgyfodi i fywyd mewn ychydig

o fisoedd byrion, a chynyrchu ar ei ugeinfed, deg ar

ugeinfed, a'i ddeugeinfed, hadau cyffelyb i'r hyn hauwyd.

Gwna yr apostol Paul, wrth son am yr adgyfodiad, gyf-

eirio at yr un gyffelybrwydd :
' Eithr fe a ddywed rhyw

un, Pa fodd y cyfodir y meirw ? ac a pha rhyw gorph y
deuantl O ynfyd, y peth yr wyt ti yn ei hau, nid y
corph a fydd yr wyt ti yn ei hau, ond gronyn noeth,

ysgatfydd o wenith, neu ryw rawn arall. Eithr Duw
sydd yn rhoddi iddo gorph fel y mynodd efe, ac i bob
hedyn ei gorph ei hun. FeUy hefyd y mae adgyfodiad

y meirw' (1 Cor. xv. 35-38, 42). Nid ydym yn cymeryd
arnom esponio na ffaith yr adgyfodiad, na'i dduU, na'r

moddion a arferir er ei ddwyn oddiamgylch. Yr ydym
yn priodioU y cyfan i hoUwybodaeth a hoUaUuogrwydd
Duw.
Yr ydys wedi yn aml ddwyn jn wrthddadl yn erbyn

athrawiaeth yr adgyfodiad fod y coi-ph a osodir yn y
ddaiar yn braenu yn fuan nes dychwelyd i'w elfenau

cyfansoddiadol gwreiddiol, ac i fod y rhai hyny yn ffurfio

cysyUtiadau newyddion, gan yn aml ffurfio rhanau o gyrph
Uysieuog, neu gyrph anifeUiaid, ac hyd yn od cyrph dynol,

ac yn cael eu symud i ranau eraiU a phellenig yn aml o'r

ddaiar, ac yn mheU o'r man Ue claddwyd ef ar y cyntaf
Gan fod pethau feUy, rhesymir ei fod yn amhosibl i ddwyn
drachefn i fywyd yr un cyrph a fuant feirw ; fod, mewn
ffaith, yr adgyîbdiad yn amhosiblrwydd. Ond er cryfed

y dichon yr wrthddadl hon ymddangos ar yr olwg gyntaf,

mae wedi ei sylfaenu yn gyfangwbl ar syniad cyfeUiornus
mewn perthynas i'r hyn a gyfansodda unrywiaeth corph-
orol. Anhawdd ydyw penderfynu yn mha beth y mae
hyn yn gynwysedig. Ond yr ydym yn abl dweud yn
mha beth nad ydyw yn gynwysedig. Mae yn amlwg
nad ydyw yn gynwysedig mewn bod ein cyrph yn gyfan-
soddedig o'r un gronynau ar bob amser, oblegid os

cymerir unrhyw ddau dymhor, nid oes un corph yn
gynwysedig o'r un gronynau ar y ddau dymhor hynny.
Yn ystod bywyd mae gronynau pob corph dynol yn cyf-

newid yn barhaus ; ac yn nghwrs blyneddau mae yn
debygol fod yr hoU ronynau o ba rai y cyfansoddir y
corph dynol yn cael eu cwbl newid, fel na cheir ar un
adeg un gronyn ynddo ac oedd ynddo ar adeg flaenorol

;

ac mewn rhai amgylchiadau mae y cyfnewidiad trwyadí
hwn yn y gronynau wedi cyraeryd Ue amryw weithiau.
Ond er yr hoU gyfnewidiadau hyn, yr un ydym, ac nid
ydynt yn effeithio dim ar ein hunrjrwiaeth. Yr ydym
yn teimlo ein himrywiaeth trwy hoU gyfnewidiadau
plentynrwydd, ieuenctyd, canol oed, a henaint. Nid
effeithir aruo gan fawr ychwanegiad gronynau at y corph
yn ystod ei gynydd o blentynrwydd i gyflawn faintioU,
nac ychwaith yn ei ddadfeUiad fel y syrth ymaith wrth
agoshau at henaint. Dyma yw crediniaeth gyffredinol
dynolryw ; byddai yn brawf pendant fod y dyn hwnw
yn waUgof yr hwn a haerai beth gwahanol am dano ei
hun. Yn wir y mae dynioa nid yn unig yn sicr o'u
hunrywiaeth eu hunain—h.y., mai y nhwy ydynt hwy

—

ond unrywiaeth eu cyfeilHon, eu cymydogion, a'u
cydnabod, a Uuoedd o bobl eraUl, er fod gronynau cyrph

pob un honynt wedi bod yn myned dan gyfnewidiad
parhaus. Yma cawn brawf o'r fath egluraf nad ydyw
unrywiaeth y corph ar wahanol amserau yn gynwysedig
yn eu bod yn gyfansoddedig o'r un gronynau ar y gwa-
hanol amserau hyn. Yn mha beth y mae yn gynwysedig
unrywiaeth corph ac sydd yn byw dros nifer o flyneddau
nid wyf yn abl dweud ; ac os na fedraf ddweud hyny, ni

ddyUd synu os nad ydwyf aUuog i ddweud yn mha beth
mae yn gynwysedig unrywiaeth y corph a gleddir a'r

corph a adgyfodir. Os gwna y gwrthddadleuwr esponio i

mi y cyntaf yn foddhaol, efallai y cynorthwya ei esponiad
fi i esponio iddo yntau yr ail ; ond hyd nes medro wneud
feUy nid oes ganddo un hawl i osod cymaint o bwys ar
ei wrthddadl.

Er nad ydyw athrawiaeth yr adgyfodiad heb ei

anhawsderau, mae genym yma esiampl o egwyddor
bwysig—na ddyUd caniatau i anhawsderau feddu pwysig-
rwydd neu rym gwrthddadleuon. Un peth yw anhawsder,
peth araU ydyw gwrthddadl ; ac yn ein hymchwUiadau
am y gwirionedd mae jti fanteisiol i wahaniaethu
rhyngddynt.
AD'MAH, un o'r pedair dmas a ddinystrwyd â thân a

brwmstan o'r nefoedd (Gen. x. 19; xiv. 2; xix. 24; Deut.
xxix. 23). Gwneud lle 'fel Admah,' a'i ' osod megis
Zeboim' ydyw ei wneud yn gof-golofn nodedig o ddialedd
Duw (Hos. xi. 8).

AD'ONAI, un o enwau Duw. Gair yn y rhif luosog
ydyw, ac yn arwyddo fy Arglwyddi, megis yr arwydda
Adoni yn y rhif unìgolfy Arglicydd. Mae yr luddewon,

y rhai ni wnant, oherwydd coelgrefydd, ddweud yr enw
Jehofah, yn darllen Adonai yn ei le pa fan bynag y cyf-

arfyddir a'r gair Jehofah yn yr H. D. Nid oedd yr hen
luddewon mor fanwh Nid oes un ddeddf yn gwahardd
swnio yr enw hwn.
ADRAM'MELECH ac ANAM'MELECH oeddynt

ddau o eUunod gwyr Sepharfaim. Yn yr iaith Hebraeg,
ac efaUai yn yr un Assyriaidd, arwydda y cyntaf frenin
gorwych; a'r aU hrenin addfwyn. Yn iaith y Persiaid

arwydda y cyntaf hrenin deadelloedd ; ac arwydda yr olaf

yn yr Arabaeg rywbeth yn debyg. EfaUai yr addoUd y
ddau fel diogelwyr anifeiUaid. Dywed y Rabbiniaid
luddewig fod y cyntaf a'r lun miü neu geiUog paun ; a'r

ail fel iar goed, sofl-iar, neu geffyl. Mae yn fwy rhesymol
yr arwyddocai y cyntaf yr haul, a'r UaU y Uoer, y rhai a

ystyriai y paganiaid yn Uywodraethwyr mawr y byd.

Y Sepharfiaid a offryment eu plant yn ebyrth iddynt

(2 Bren. xvii. 31).

ADRAM'MELECH a SARA'ZER, dau o feibion

Sennacherib, brenin Assyria. Mae yn debygol i'r blaenaf

gael ei enwi a'r ol yr eUun-dduw uchod. ' A bu fel yr
oedd efe (Sennacherib) yn addoU yn uhy Nisroch, ei

dduw, i Adrammelech a Sarazer ei feibion ei ladd ef â'r

cledyf, a hwy a ddiangasant i wlad Armenia' (2 Bren.

xix. 37), yr hon a orweddai o'r tu gogleddol i Assyria.

ADRAMYTTIUM, porthladd Mysia yn Asia Leiaf,

gyferbjm ag ynys Lesbos. Mewn llong o Adramyttium

y mordwyodd Paul o Csesarea i Myra, dinas yn Lycia,

ar ei ffordd i Rufain (Act. xxvii. 2, 5, 6). Yr oedd hi

gynt yn ddinas lewyrchus. Gelwir hi yn awr yn Adra-
mitti, ac er yn dref dlawd, mae yn parhau i fod yn Ue o

ychydig fasnach. Ni cheir gweddiUion hynafiaethol ynddi
oddigerth arian bathol {Biblioth. Sacra, viü. 866).
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A'DIIIA. Yii bresenol ni chyuwys Adria ond y môr
ar dreuthydd Itaü, yr hwn a elwir Gulf of Yenice.

Ond ymddengys oddiwrth Ptolemy a Strabo y cyrhaeddai

Adria hyd y môr a'r y tu deheuol o Itah, íbd SicUy

wedi ei hamgylchu ganddo ar y gorllewin, ac y cwmpasid

Crete ganddo ar y tu dwyreiniol. Gwelir gan hyny yn
rhwydd oddiwi-th hyn pa ham y d^rwedir i'r Uong, yn yr

hon yr oedd Paul yn mordwyo i liufain, ' gael (yn ol y
cyfieithiad Saisoneg) ei gyru i fynu ac i lawr yn Adria'

cyn myned yn ddryUiau ar ynys Mehta, yr hon yn ol y
dyb gyôredm ydoedd Malta (Act. xxvii. 27, 28).

AIJÜL'AM, hen ddinas yn Canaan (Gen. xxxviii. 1,

12, 20). Yr oedd wedi bod ganddi gynt frenrn o'i heiddo

ei hun, yr hwn a orchfygwyd gan Joshua ; rhoddwyd hi

i Iwyth Juda (Josh. xii. 15 ; xv. 3.5). Myn rhai ei bod
yn gyfleuedig ar y tu deheu-ddwyreiuiol i diriogaeth

Juda, yn agos i'r Môr Marw ; ond y dybiaeth fwyaf
cyíìredin ydyw, y sefai lii yn y gwastadedd o'r tu deheu-

orUewinol i Jerusalem. Àr ol gwrthiyfel y deg Uwyth
amgaei-wyd hi gan Jeroboam (2 Cron. xi. 7). Geilw
Micah hi yn 'ogouiant Israel' (i. 15), a chesglir oddiwrth
hyn ei bod yn ddinas dra phrydferth. GaU yr ymadrodd,
fodd bynag, gyfeirio yn Uawn cymaint at ei seíyUfa ac at

y ddinas ei hun. Coffheir am dani gan Nehemiah ar ol

y caethiwed (x. 30). Judas Maccabseus, ar ol ymladd
brwydr â Gorgias, a ddaeth a'i fyddin i Adulam ;

' a
phan ddaeth y seithfed dydd, fel yr oedd yr arfer, hwy
a'i glauhasant eu hunain, ac a gadwasant y sabbath yn y
Ue hwnw' (2 Macc. xii. 38). Nis gwyr neb yn awr am
hyd yn od ohon y ddinas hon.

Yn agos iddi, mae yn debygol, yr oedd ogof Adulam,
Ue y diangodd Dafydd o wlad y PhUistiaid pan y cynyg-
odd ochelyd erledigaeth Saul ; ac yma y daeth ei frodyr

a hoU dy ei dad atto (1 Sam. xxii. 1, 2). GaUasai yr
amgylchiad hyn gymeryd Ue yn rhwydd os nad oedd ogof
Adulam yn mheU o Fethlehem, Ue trigent ; ac mai feUy

yr ydoedd hi a ddaugosir yn amlycach gan y ffaith

ddarfod iddo, wedi dyfod yn frenin, a phan yn ymladd
â'r Pliüistiaid, ffoi eilwaith i ogof Adulam pau yr oedd
gwersyU y Pliihstiaid ar y pryd yn Bethlehem ; a phan
ddarfu Dafydd amlygu dymuniad hiraethlon am gael ei

' ddiodi â dwfr o bydew Bethlehem, yr hwn sydd wrth y
porth,' ' tri chedyrn a rutlirasant trwy wersyll y PhiUst-

iaid, ac a dynnasant y dwfr, ac a'i dygasant atto' (2 Sam.
xxiii. 13-17). Dengys hyn nad oedd ogof Adulam ddim
yn mheU o Bethlehem. Oddeutu taith dwy awr tua'r

tu deheu-ddwyreiniol o'r Ue hwnw mae ogof eangfawr,

cymhwys i ddiogelu a chuddio Dafydd a'i wyr, yr hon a
allasai fod yn ogof Adulam, er nad oes genym hawl i

ddweud hyny yn bendant.

ADWAEN, ADWAENIR 1. Nid yn aduabyddus
;

yr hyn nid ydys yn gyfarwydd ag ef (Act. xvii. 23). 2.

Dinod, neu anenwog. Yr oedd Paul a'i gyd bregethwyr
yn anadnabyddus i'r byd o ran eu sefyUfa a'u hymarfer-
iadau ysprydol, ac yr oeddynt yn ddigyfrif, ac yn ddinod,
a diglod gan ddyuion cnawdol; ond yn gwbl adnabyddus
i, ac yn gymeradwy gan Dduw, yn Dad, Mab, ac Yspryd
Glân (2 Cor. vi. 9).

ADDA, enw a roddir gan Dduw i bob un o rieni

dechreuol yr hU ddynol, ond yn gyffredin cyfryngir ef i'r

dyn cyntaf (Gen. v. 2, 3). Gwnawd y dyn o bridd y
ddaiar, a'i wraig o asen a gymerwyd o íynwes y dyn.

Gosodwyd hwynt yn ngardd Eden i'w chadw a'i Uafurio,

a rhoddwyd iddynt ryddid i fwytta o ffirwyth bob pren
yn yr ardd ond ffrwyth pren gwybodaeth da a drwg.
'O bob pren o'r ardd gan fwyta y geUi fwyta, ond o bren
gwybodaeth da a drwg na fwyta o hono, oblegid yn y
dydd y bwytai o hono, gan farw y byddi farw ' (ii. 7, 8,

15-17, 21-24). Ond tori trwy y gwaharddiad wnaeth
Adda ac Efa ei wraig, a bwyta o'r pren a waharddwyd
iddynt ; ac fel cosb am wneud feUy ' yr Arglwydd Dduw
a'u hanfonodd hwynt aUan o ardd Eden i lafurio y ddaiar,

yr hon y c^rmerodd hwynt o honi,' gan, ar yr un pryd,

gyhoeddi meUdithion uwch eu penau. Wrth Adda y
dywedodd :

' MeUdigedig fydd y ddaiar o'th achos di

;

trwy lafur y bwytai o honi hoU ddyddiau dy einioes.

Drain hefyd ac ysgaU a ddwg hi i ti, a Uysiau'r maes a
fwytai di. Ti-wy chwys dy wyneb y bwytai fara, hyd
pan ddychwelech i'r ddaiar, oblegid o honi y'th gymer-
wyd ; canys pridd wyt ti, ac i'r pridd y dychweh.' Ac
wrth y wi-aig y dywedodd :

' Gan amUìau yr amlhaf dy
boenau di a'th feichiogi ; mewn poen y dygi blant, a'th

ddymuniad fydd at dy wr, ac efe a lywodraetha amat ti.'

Mae yn deUwng o sylw yma na chafodd y dedfrydau hyn
eu cyfyngu yn eu heffeithiau i Adda ac Efa. Cyrhaedd-
asant hefyd eu hiUogaeth yn mhob oes a gwlad. Fel

jDwnc o amcan-dybiaeth nis medrwn weled cyfiawnder

hyn ; eiddo Adda ac Efa ydoedd y weithred bechadurus ;

nid oedd a fynai eu hiliogaeth a hi ; nid oeddynt etto

me^vn bodolaeth ; ni fyddai y corph mawr o honynt mewn
bodolaeth am oesoedd i ddyíbd. Etto, fel matter o ffaiiìi,

mae hoU deulu dyn wedi myned dan y melldithion hyn
yn gystal a'n rhieni cyntaf eu hunain. Ni allwn ni

resymu fel y mynom ynghylch y matter ; gaUwn amheu
doethineb a ch;y4îawnder y fath weithred ; ond dyna'r

ffaith. Nid oes posibl eu gwadu. Cyfi'ifed y gwrth-
wynebwr am dani os medr.

Cosb marwolaeth hefyd oedd y bygythiad :
' Yn y

dydd y bwytai o hono, gan fai-w y byddi farw.' Paham
yr oedd y bygythiad mor ddiamod, ac etto heb gael ei

gyflawni yn Uythyi'euol—o'r hyn leiaf yn ei hoU helaeth-

rwydd—nid ydym yn ymofyn yma, gan nad ydyAv yn
hanfodol i'n hamcan presenol. Ond mae genym i sylwi na
chafodd angau yn y diwedd ei gyfyngu i'r ddau droseddwr,

Adda ac Efa, ond daeth i fod yn dynged yr hoU deulu
dynol. Yr ydym eisoes wedi sylwi i'r fellclith a gyhoedd-
wyd uwch ben Adda ac Efa ddisgyn ar eu holl hÜiogaeth

yn gystal ag amynt hwy eu hunain. Yn awr, a aU dim
o'r hygijthiad o farwolaeth, yr hwn a gyfeirid yn gyntaf
attynt hwy, ddisgyn, yn y cyflawniad o hono, ar eu hUiog-

aeth yn gyffredinol ? Os gwnaeth un hyn, nid ydym yn
gweled paham nad aUasai y llall wneud hyny hefyd. Gellir,

fodd bynag, ddal fod pobl }ti eu maintioli yn marw fel

cospedigaeth am eu troseddau personol eu hunain. Ond
beth sydd i'w ddweud am y miloedd babanod sydd yn
dyhoeni ac yn marw cyn y mae yn bosibl iddynt fod wedi
cyflawni unrhyw drosedd gweithredol ? Yraddengys rhai

fel pe buasent wedi ei geni ond yn unig ar gyfer marw

:

agorant eu Uygaid ar y byd, ac yna cauant hwynt yn
angau. Ni chymer hyn le mewn canlyniad i un trosedd

personol ; oblegid nid ydynt etto yn greaduriaid moesol a

chyfrifol. Braidd, yn wir, y gwedir, hyd yn od gyda golwg
ar bobl wedi cjThaedd eu maintioli, fod hadau afiechyd,

darfodedigaeth, a marwolaeth, wedi cael eu hau yn ddech-
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reuol a chyffredinol yn j cyfansoddiad dynol, fel y mae hyd

yn od y nhwy yn naturiol yn ddarostyngedig i farwolaeth.

Nid oes neb yn gwadu cyíFredinohrwydd marwolaeth

;

ac yma daw yr Ysgrythyrau yn mlaen i esponio y ber-

thynas rhwng pechod Adda a chyífredinolrwydd marwol-

aeth dynohyw. Mae yr adnodau pwysicafyn gynwysedig

gyferbyniadau rhwng Adda a Christ ; ond ni wna hyn

ond eu gwneuthur yn fwy blaenllym a phenderfynoL

'Am hyny,' medd yr apostol, ' megis trwy un dyn y daeth

pechod i'r byd, a marwolaeth trwy bechod, ac felly yr

aeth marwolaeth ar bob dyn, yn gymaint a phechu o bawb'

(Khuf V. 12). Ac eUwaith yn ei lythyr cyntaf at y Cor-

inthiaid, dywed, ' Oblegid megis yn Adda y mae pawb yn
meirw, felly hefyd yn Nghrist y bywheir pawb' (xv. 22).

Oddiwrth yr aduodau hyn mae yn eglur mai trwy gam-
wedd Adda ' y daeth marwolaeth i'r byd ;

' i farwolaeth

ddyfod trwy bechod ; na chyíyngwyd dim o farwolaeth

iddo ef, ond ' aeth ar bob dyn ;
' mewn geiriau eraUl fod

' pawb yn feirw yn Adda.'

Ond nid marwolaeth y corph ydyw yr unig ddrwg a

ddaeth ar ddynolryw ar gyfrrf, neu ti-wy gamwedd Adda.

Mae'r apostol, ar ol dweud i ' farwolaeth ddyfod ar bob

dyn,' yn rhoddi rheswm am hyn, sef pechu o bawb,' h.y.,

a gyfrifid yn euog ; mewn geiriau eraiU, cyfrifwyd ei

bechod ef iddynt, oblegid ychwanega, ' Canys hyd y
ddeddf yr oedd pechod yn y byd : eithr ni chyfrifir

pechod pryd nad oes deddf. Eithr teyrnasodd marwol-

aeth o Adda hyd Moses, ie amynt hwy y rhai ni phech-

asant yn ol cyffelybrwydd camwedd Adda, yr hwn yw
ffurf yr hwn oedd ar ddyfod.' Nid yn unig fe â yr

apostol rhagddo i ddweud mai ' trwy gamwedd un y bu
farw llawer ; mai trwy gamwedd un y teymasodd mar-

wolaeth trwy un ;
' ond ' i'r farn ddyfod o un camwedd i

gondemniad ;
' ac mai ' trwy gamwedd un y daeth bam

ar bob dyn i gondemniad ;
' ac ychwanega, ' Oblegid os

trwy anufudd-dod un dyn y gwnaethpwyd Uawer yn
bechaduriaid '—h.y., a gyfrifid yn bechaduriaid, neu yn
greaduriaid euog—' felly trwy ufudd-dod un y gwneir
Uawer yn gyfiawn '—h.y., a gyfrifir yn bersonau cyfiawn

neu gyfiawnhedig. Mae yr hoU gyferbyniad a dynir

rhwng Adda a Christ gan Paul (Rhuí v. 13-21) yn
gwneud ei haeriadau yn neiUduol o rymus, fel nad oes Ue
i amheu ei feddwl. Gwel hefyd Eph. ii. 3.

Mae y pwnc o lygredd y natur ddynol yn dal cysyUtiad

agos a'r matterion hyn. Creuwyd dyn ar y cjoitaf yn
fod santaidd a glân ; ond nid oes dim Ue i gredu ei fod

ef yn cael eni i'r byd yn gyfryw un yn awr. Ychydig
wnant wadu fod plant yn amlygu tymlierau, teimladau,

a thueddiadau pechadurus ; eu bod yn gwneud hyn yn
foreu iawn ; y gwnant hyn yn gyffredinol—lieb un eithriad

—cybeUed ac y cafodd neb gyfleusderau i sylwi neu
ddysgu gan eraiU ; eu bod wedi gwneud hyn yn mhob oes

a gwlad ; ac nas geUir cyfrif am y drwg trwy ei briodoU i

esiampl neu hyfforddiad eraiU, gan nad pa mor gymaint y
dichon gael ei ychv/anegu trwy hyn mewn amser dyfodol.

1 ba beth ynte y mae y drwg i gael ei briodoH î Nis
gwyddom am un cyfrif elUr roddi am dano ond hwn—eu
bod yn dwyn gyda nhwy i'r byd natur bechadurus,
lygredig ; ac wrth ystyried effeithiau eraiU cwymp Adda,
ymddengys yn naturiol i'w briodoU i'w anufudd-dod ef, yr
hwn, mewn ystyron eraUl, a ddygodd gymaint o wae i

ddyn. Yn yr Ysgrythyrau dysgir ni ei fod wedi ei ddwyn i

ni trwy ein rhieni uniongyrchol ; ac yn ganlynol arweinir
ni i gasglu ei fod wedi disgyn o un genedlaeth i'r Uall,

hyd nes ein cyrhaedd ni. 'Pwy,' medd Job, 'a ddyry beth
glân aUan o beth aflan ? Neb' (xiv. 4). 'Wele,' meddai
Dafydd, ' mewn anwiredd y'm Uuniwyd, ac mewn pechod

y beichiogodd fy mam arnaf' (Ps. U. 5). Mae atteb ein

lachawdwr i Nicodemus yn hynod finiog :
' Yn wir, yn

wir, meddaf i ti, oddieithr geni dyn drachefn, ni ddichon
efe weled teyi^nas Dduw. Yr hyn a aned o'r cnawd sydd
gnawd, a'r hyn a aned o'r yspryd sydd yspryd. Na
ryfedda ddywedyd o honof fi wrthyt, y mae yn rhaid eich

geni chwi drachefn' (loan üi. 3, 6, 7).

Y fath ydyw tystiolaeth yr Ysgiythyr gyda golwg ar

ganlyniadau camwedd Adda i'w hUiogaeth. Gallwn,
fodd bynag, sylwi yn mheUach, fod genym o flaen ein

Uygaid, yn ffyrdd cyffredin Rhagluniaeth, iîeithiau Uuosog
yn debyg i drefn y Goruchaf fel y gosodir hi lawr yn
awr. Yr ydym beunydd yn gweled plant yn cael eu
darostwng i golledion a dyoddefiadau trwy ffolineb a
phechodau eu rhieni—ac weithiau gyndeidau peU. Mae
plant yn aml yn etifeddu cyfansoddiad corphorol afiach

oddiwrth eu rhieui a'u cyndeidau ; mae plant troseddwyr
deddfau y deyrnas yn cael eu dwyn i warth ar eu cyfrif

hwynt ; darostyngir plant pobl wastrafílyd i dlodi mewn
canlyniad i'w gwastraff hwynt ; a phlant meddwon

—

pwy all gyfrif y drygau a ddyoddefir gan laweroedd o

honynt mewn amser ac yn nhragwyddoldeb, mewn can-

lyniad i fai y rhai y disgynasant oddiwrthynt ì Dyma
ffeithiau tarawiadol ; ac er fod canlyniadau ffolineb a
phechodau rhieni yn eu dylanwad ar eu disgynyddion yn
mhell fod yn gyfartal a'r drygau a ddeuant ar hoU
hiliogaeth Adda mewn canlyniad i'w gamwedd ef, etto

mae'r egwyddor sydd yn gynwysedig yn y ddau ddos-

parth o ganlyniadau yr un ; ac os gwnai g^vrthwynebwyr
ddangos doethineb a chyfiawnder y dosparth olaf o gan-

Iyniadau, efaUai y gwnai ein cynysgaethu ac egwyddor
a wnai ein cynorth^vyo i esponio a chyfiawnhau doethineb

a chyfiawnder yr oruchwyliaeth dan yr hon y gosodwyd
Adda a'i hUiogaeth.

Yr ydym yn addef yn onest nad ydym wedi gaUu
gweled y doethineb a'r cyfiawnder o wneud i hoU hiliog-

aeth Adda ddyoddef mewn canlyniad i'w drosedd ef.

Ymddengys i'n meddwl ni yn groes i egwyddorion doeth-

ineb a chyfiawnder, ac, ni allwn ychwanegu, o ddaioni.

Ond nid ydym, oherwydd hyn, yn barod i wi'thod yr

athrawiaeth o bechod gwreiddiol, gan y dysgir hi mor
eglur yn yr Ysgrythyrau, ac yr ettyb i, ac y cadameir

hi gan ddiiywiad cyffredinol djmolryw, ac hefyd oblegid

ffeithiau cyfatebol fel matterion profiad dyddiol. Yr ydym
yn teimlo, ac yn barod i addef hoU anhawsderau y pwnc

;

ond yr ydym jm priodoli yr anhawsderau hyn i'n han-

wybodaeth, ac i wendid ein galluoedd, a chuledd ein

golygiadau. Ni feddwn ond gwybodaeth anmherffaith

iawn am Dduw—ei natur, ei berthynasau a'i greaduriaid,

a'u perthynasau hwythau ac ef, am gynllun ei Iywod-

raeth ar y bydysawd, ac o'i ddyben a'i amcanion diweddol.

Yr ydym yn teimlo ei fod jm gweddu i greadur fel dyn
i addoli yn ostyngedig Ue nad ydyw yn abl amgjrffred.

Nid hwn ydyw yr unig bwnc ac y gorfodir ni i wneud
defnydd o'r cyfryw ystyriaethau a'r rhai hyn. Mae hyd
yn od bodolaeth pechod a thrueni yn mydysawd Duw yn
ddirgelwch anesponiadwy gan un meddwl dynol.
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üs gwTia rhywTai wrthwynebu yr athrawiaeth o bechod

g^YTeiddiol ar gyf'rif yr anhawsderau cysylltedig a hi, ac

efallai wawdio anwybodaeth a gwiriondeb y sawl sydd

mor wan a'i derbyn, ni wnaem geisio ganddynt i gynyg
rhyw amcan-dyb gyda golwg ar sefyllfa yr hil ddynol yn
mhob oes a gwlad, cybelled ac y gellir gwybod hyn, a

chyda golwg ar gysondeb cyflwr a chymeriad dynolryw

â doethineb, cyíiawnder, a daioni Duw. lihaid i'r amcan-

dyb, er bod yu foddhaol, gyfrif, nid yn unig yn rhanol ac

anmhei-fíaith, ond yn gyflawn a hollol, am fteithiau sefyd-

ledig y pwnc ; a rhaid cysoui y íîeithiau hyny a pher-

íîeithderau Duw, a bod yn rhydd oddiwrth anhawsderau

a gwrthwynebiadau o bwys. Hyd nes cychwynont y
cyfiyw aincan-dyb (fheory) yr ydym yn muntumiaw nad
oes ganddynt ddim hawl hyd yn od i wenu, chwaith
gwawdio, oblegid ein gwendid ni yn derbyn yr hyn a

gyfrifwn ni yn athrawiaeth yr Ysgrythyr mewn per-

thynas i bechod gwreiddiol. Efallai y cant allan fod eu

hamcan-dyb yn methu cyfrif yn gyflawn a boddhaol am
fteithiau cyflwr a chymeriad moesol dyn, ac nad ydyw
wedi'r cyfan yn fwy rhydd oddiwrth anhawsderau a

gwrthddadleuon na'r syniadau ydym ni wedi gyhoeddi
ar y matter.

Nid oes genym fawr hysbysaeth ynghylch bywyd Adda
ar ol y cwymjD. Darllenwn ddarfod iddo gael tri o blant,

Cain, Abel, a Seth—dyna i gyd. Bu iddo yn ddiau blant

eraill, ac jn eu pUth ferched ; ond mae yn dra hynod
mor anaml y nodir benywaid wrth eu henwau, er y sonir

am danynt yn gyífredinol, yn hanesyddiaethau ac ach-

yddiaethau boreuol y Bibl. Bu fyw hyd yn 930 mlwydd
oed, ac o ganlyniad rhaid ei fod wedi gweled yr oU o'r hil

gyn-ddiluwiol a enwir yn Gen. v., gyd a'r eithriad o Noah.
llhaid ei fod wedi hjw 800 mlynedd gyda Seth, 695
gydag Enos, 605 gyda Cenan, 535 gyda Mahalaleel, 470
gyda Jared, 308 gydag Enoch, 243 g>^da Methuselah,
a 56 gyda Lamech, tad Noah.
Mae wedi cael ei wneud yn bwnc dadl pa un a oedd

marwolaeth y creaduriaid direswm yu gynwysedig yn
nghanlyniadau camwedd Adda. Yn awi-, er y dysg yr
Ysgrythyrau yn eglur taw tv\Yj bechod y daeth marwol-

l^ olaeth i dcîyn, etto ni ddysgant yn un man fod marwol-
olaeth y creaduriaid direswm idd ei briodoli iddo : yn
wir nid oes gair o son yn y Bibl ar y matter. Ond ar y
testun hwn mae daiareg yn taflvi goleu eghn-. Dengys
fod marwolaeth wedi teyrnasu ar y creaduriaid direswm
yn hir cyn creadigaeth dyn. Ceir gweddiUion anifeiliaid

yn lluoedd yn yr henaf o'r creigiau sedùnen/ary.^' Trwy
holl haenau y creigiau—chwech miUtir o drwch—ceir y
gweddiUion hyn yn lluosogi mewn rhifedi fel y byddom
yn esgyn ; ond nid cyn cyrhaedd yr haen uwchaf, gwisg
arwynebol o bridd, y cawn iii weddiUion dyn. Rhaid
gan hyny i'r lluoedd o greadniinid byw unwaith, a geir

yn gloiedig islaw i haenau diweddarafy ddaiar, ymostwng
i farwolaeth cyn i ddyn gael ei ddwyn i fodolaeth. Os
ydoedd ef mewn bod yr un amser a'r creaduriaid hyn
paham na chawsid gafael yn ei weddilhon efyn gystal a'r

eiddynt hwythau ? Yr oedd ei amhnell esgyrnaidd mor
debygol o gael ei diogelu a'i charegeiddio a'r eiddynt
hwythau. Etto, aflan o'r deg mil o fathau o anifeihaid

a gloddiwyd allan o'r graig islaw yr haenau priddawl, ni

ddeuwyd o hyd i weddillion dyn ; ftaith ac nas gellir ei hes-
• Wedi eu ffiirfio o greigiau liyn,ich, y rbai a faluriwyd yn glai íi ihywod.

bonio ond trwy yr addefiad nad oedd dyn ddim yn cydoesi

â hwynt—eu bod nhwy mewn gwirionedd yn bodoU
oesoedd o'i flaen. Gyd a'r eithriad o ychydig ganoedd
o fathau, môr-gregin gan mwyaf, y rhai a geir yn y
creigiau uwchaf, nid oes neb o honynt yn cyfatteb i'r

anifeiUaid sydd yn byw yn bresenol ar wyneb y ddaiar.

Yn Europe ceir hwynt mor isel lawr a 6^ o filltiroedd,

ac yn ddyfnach na hyny yn America ; ond ni cheir

gweddiüion un math o greadur sydd yn byw yn bresenol

yn is nac un rhan o ddeuddeg o'r dyfnder yma. Mae y
lleiU i gyd, yn rhywiau a bathau, yn anhebyg i'r cread-

uriaid byw presenol ; ac y mae y casgUad yn anwrth-
wynebol fod yn rhaid eu bod wedi bodoU a marw cyn
creadigaeth y rhai presenol. Bu farw Uuoedd o honynt
yn ddiau yn naturol ti-wy ymdreiUo aUan ; eraill a fwyt-

asant eu gilydd, fel niae yn amlwg oddiwrth y íFaith i

ddaiaregwyr gael gweddilUon rhai anifeiliaid o fewn i'r

sawl ddaríu eu Uadd er mwyn cynaliaeth, ac y mae y
ddau ddosparth yn awr wedi cael eu troi yn graig, gan
dystiolaethu i'r mwyaf angrhedinol fod marwolaeth wedi
teyrnasu yn mhUth anifeUiaid cyn cwymp dyn ; ac

oherwydd hyn mae yn canlyn nad oes un Ue i dybied

taw canlyniad trosedd Adda ydjrw marwolaeth gwahanol
fathau o greaduriaid sydd yn awr yn íyw {HächcocJc, 50,

67, 253).

ADDEWID. 1. Ymrwymiad i roddi rhyw ffafr

(1 Bren. viii. 56). 2. Y peth da a addewir : feUy mae'r

Ÿspryd Glân, yn ei weithrediadau achubol a gwrthiol, yu
addewid y Tad (Act. i. 4). Bywyd tragywyddol yn y
nefoedd a elwir yn addewidion : dyna'r peth a addewii'

mewn amryw o honynt (Heb. vi. 12). Meddiauu neu
dderbyn yr addewidion ydyw mwynhau y cyflawniad o

honynt—derbyn y pethau da a addewir (Heb. vi. 15 ; xì.

39). Y pumed gorchymyn ydj^w y cyntaf ac addewid
ynglyn ag ef : y cyntaf o'r aií lech, a'r cyntaf ac sydd ag
addewid o hir oes a Uwyddiant i'r sawl a fyddant ufudd
iddo (Eph. vi. 2). Mae addewidion Duw naiU ai yn ddi-

amod, sef yn gyfryw ac nad yw y cyflawniad o honynt
yn dibynu ar un teler i gael ei gyflawni genym ni, ond i

amlygu goludoedd gras Duw
;
perthyn y rhai hyn yn

gyftredinol i ddynion fel creaduriaid euog, calon-galed, a
Uygredig (1 Tim. i. 15 ; Esa. xUii. 25 ; xlvi. 12 ; lv. 6, 7 ;

Jer. xxxi. 31-34; Ezek. xxxvi. 25-29; Zech. xüi. 1); neu
amodol, pan y mae cyflawniad o honynt yn dibynu ar ryw
weithred neu sefyUfa meddwl o'n- heiddo ni, megis os

credwn, edifarhawn, gweddiwn, &c. Mae pob un o'r

telerau gofynedig oddiwrtliym wedi eu haddaw mewn
rhyw addewid ddiamod ; ac feUy mae rhad ras yn teyrn-

asu yn yr oU o drefn yr efengyl ; ac etto wrth wneud
y cyfryw ddyledswyddau yn delerau cysylltiad a rhyw
freintiau ychwanegol, mae santeiddrwydd yn cael ei fawr

gefnogi a'i gynyddu.
Mae rhai addewidion yn perthyn i bethau aUanol,

megis iechyd, nerth, ymborth, diÛad, heddwch, cysur,

Uwyddiant mewn bywyd (Deut. xxviii. 1-6, 8, 12 ; Ps. i.

3 ; xxxvU. 3, 6 ; xci. 9, 10 ; cxii. 1-3 ; cxxi. 3-8 ; Diar.

iii. 5, 6 ; Matt. vi. 31-33 ; 1 Tim. iv. 8 ; Heb. xiü. 5, 6)

;

rhai a gyfeiriant at waith Duw yn rhwystro, Ueddfu,

byrhau cystudd, cynal dano a gwaredu o hono, a dwyn
da allan o hono (Ps. ix. 9 ; xxx. 4, 5 ; xxxiv. 1 9 ; xU. 3 ;

1. 15 ; lviü. 5 ; Esa. xliii. 2 ; Galar. iii. 22, 23, 31-33
;

Matt. V. 11, 12 ; 2 Cor. iv. 17, 18 ; xii. 9, 10 ; Heb. xü.
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5-7, 11 ; 1 Pedi' v. 6, 7). Ond cyfeiria yr addewidion yn

benafat bethau daionus yspiydol, megis groesaw gan Grist

(loan vi. 37) ; ffydd (Eph. ii. 8, 9 ; Pliil. i. 29) ; edifeirwch

(Zech.xii. 10; Act. v. 35); maddeuant (Esa. lv. 6, 7; Mic.

vii. 18, 19); cyfiawnhad (Rhuf iv. 13, 16, 20-25; viii.

33, 34); mabwysiad (2 Cor. vi. 17, 18); santeiddhad

(Eph. V. 25-27; Tit. ii. 14) ; yr Yspryd Glân (Luc xi.

13; loan xiv. 15-17; xvi. 7-11); eiriolaeth Crist (Heb.

vii. 25) ;
gwrandawiad gweddi (Ps. cii. 18 ; cxliv. 18, 19 ;

Matt. vii. 7-11 ; loan xiv. 13, 14; Phil. iv. 6 ; 1 Pedr
V. 7) ;

gwybodaeth a doethineb (Diar. ii. 1-6 ; lago i. 5)

;

dylanwad dwyfol (Hos. xiv. 4-7) ; cyfarwyddyd dwyfol

(Ps. XXXvii. 5 ; Diar. iii. 5, 6) ; heddwch (Esa. xxvi. 3 ;

PhU. iv. 7) ; anrhydedd i'r sawl a anrhydeddant Dduw
(1 Sam. ü 30) ; dyfal barhad mewn gras (Matt. xxiv.

24 ; loan x. 27, 28 ; Rhuf viii. 35, 37, 39) ; marwolaeth
ddedwydd (Ps. xxxvii. 37; 2 Tim. iv. 7, 8; Dat. xiv.

13); adgyfodiad gorfoleddus (Col. iii. 4; Phil. üi. 21
;

1 Cor. XV. 41-44, 50-58 ; 1 Thes. iv. 16-18) ;
gogoniant

tragywyddol a dedwyddwch (loan xiv. 2, 3 ; lago ii. 5
;

1 Pedr i. 3, 4 ; 2 Cor. v. 1, 2, 6, 8 ; Dat. ii. 10 ; üi. 21 ;

iv. 10, 11 ; V. 8-14; vii. 9-17; xxi. ; xxii. 1-5). Mae
rhai addewidion yii barhaus gan eu bod yn cael eu
cyflawni yn mhob oes ; mae eraiU yn dymhorol neu
achlysurol, gan y cyflawnir hwynt ar amserau neUlduol,

ac feUy maent yn hrophwydoliaethol gan y rhagfynegant
yr hyn sydd ddyfodol, ac yn addewidion gan y daUant
aUan y dysgwyliad a'r gobaith am gyfraniad pethau
daionus.

ADDOLI, ymgrymu gyda pharchedig ofn ; ac feUy

addoliad yw— 1. Parch i awdurdod neu deUyngdod
(Matt. ix. 18; xviii. 26; Luc xiv. 10). 2. Gwarogaeth
allanol crefyddol, yn cael ei dalu fel cydnabyddiaeth o

dduwdod (Matt. iv. 1 0). 3. Anrhydedd mewnol crefyddol,

trwy yr hwn y meddwl dyn am Dduw, yr ymddiried
ynddo, y car ac yr ofna ef, oherwydd ei ragoriaeth an-

feidrol, ei drugaredd, ei aUu, ei ddoethineb, a'r cyfryw
berffeithderau (loan iv. 24). Y saint yw yr enwaediad,
neu bersonau gwir adnewyddedig, y rhai a addolant
Dduw yn yr yspryd, a'u gaUuoedd ysprydol wedi eu
dylanwadu gan yr Yspryd Glân, ac yn y ffordd o edrych
ar Dduw, ac ymwneud ag ef fel yr yspryd puraf, ac heb
ddim ymddiried yn y cnawd, gan ymwrthod â phob
dibyniaeth ar y cnawd, ac yn enwedig ar eu hunan-gyf-
iawnder am dderbyniad, neu ar eu nerth er cyflawni

dyledswydd, ond yn Uawenhau yn Nghrist fel eu priod,

eu cyfiawnder, eu nerth, eu rhan, a'u Harglwydd (PhiL
üi. 3).

AFON, ffrwd o ddwfr croew yn rhedeg tua'r môr.
Gelwir Euphrates a'r Nile yr afon mewn ffordd o ragor-

oriaeth (1 Bren. iv. 12; xi. 15; Ezra iv. 10, 16; Esa.

xix. 5). EfaUai fod Hidecel neu Tigris yn cael eu galw
felly (Esa. vin. 7 ; Jer. ii. 1 8) ; ond yn yr adnodau hyn
geUir tybied taw yr Euphrates a feddylir, gan y gaUasai
ymerodraeth Assyria gyrhaeddyd hyd at yr afon. O'r

afon hyd derfynau y ddaiar, ydyw o'r Euphrates hyd lanau
Môr y Cauoldir (Ps. lxxü. 8 ; Zech. ix. 10). Hi a estyn-

odd ei changau hyd y môr [Canoldir], ai blagur hydyr afon
[Euphrates] (Ps. lxxx. 11). Arferir y gair afon y'n ffug-

yrol yn aml, i ddynodi cyflawnder o unrhyw beth, megis
dagrau, heddwch, hyfrydwch (Job. xxix. 6 ; Ps. xxxvi. 8 ;

xlvl 4; cxix. 136; Esa. xlviii. 18; Lxvi. 12; Galar. iL 18;

üi. 48 ; Mic. vL 7). Dyfrhai y dwyreinwyr eu gerddi trwy
arwain ffrydiau o ddwfr iddynt, y rhai, â chytìyrddiad eu
troed, a droient mewn i'r gwelyau a chwenychent, i'w

dyfrhau a'u ffrwythloni ; ac mor hawdded a hyny y try
Duw galonau brenhinoedd i hofíi neu gashau pa beth
bynag neu pwy bynnag a ewyllysio (Diar. xxi. 1).

AFU, un brif ranau mewnol dyn a chreaduriaid bron-
awl eraiU. Mae yn gyfleuedig ar y rhan ddehau o'r bol,

ac efe yw y chwarren {gland) fwyaf yn y corph dynol, ac
efe sydd yn cynyrchu geri ipilè). Gan yr hynafiaid

ystyrid taw efe ydoedd sedd y tymherau, a chyda ni

ystyrir ef yn ffynonell digofaint, â pha un y cysylitwn y
bile neu'r geri. Yr afu oedd y rhan yr edrychid yn benaf
arno gan y Rhufeiniaid, y Caldeaid, a phaganiaid eraUl,

wrth arfer dewiniaeth. Fel hyn y dywed Ezeciel am
Nebuchonosor, 'canys safodd brenhin BabUon ar y groes-

ffordd, yn mhen y ddwy ffordd, i ddewino dewiniaeth

;

gloywodd ei saethau, ymofynodd â delwau, edrychodd
mewn afu (xxi. 21). Solomon, pan yn son am 'ddyn
ieuangc heb ddeaU ganddo,' a 'menyw a chanddi ymddyg-
iad puttain,' a ddywed, ' Efe a'i canlynodd hi ar frys, fel

ych yn myned i'r Uaddfa, hyd oni ddryUio y saeth ei afu

ef' (Diar. viL 22, 23)— h.y., hyd nes derbynio glwyf
marwol

;
gan y cyfrifid clwyfau yn yr afu yn rhai

angeuol. Jeremi, pan yn galaru oherwydd ' dinystr

merch ei bobl,' a dywed, ' Fy Uygaid sydd yn paUu gan
ddagrau, fy ymysgaroedd a gyfiroisant ; fy afu a dywallt-
wyd ar y ddaear' (Galar. iL 11); ymadrodd ffygurol i

ddynodi gofid meddwl dwfn a Uym.
AG'ABUS, prophwyd yn oes gyntaf Cristionogaeth.

Yr oedd yn debygol yn un o'r athrawon yn yr eglwys yn
Jerusalem ; ond cynysgaethwyd ef ar fwy nag un achlysur

â dawn prophwydo. Sonir am dano gyntaf o gylch amser
yr erledigaeth a gyfododd ynghylch Stephan, ac yr oedd
yn fyw pan yr aeth Paul i Jerusalem y tro olaf Ar yr
achlysur blaenorol dywed Luc, 'Ac yn y dyddiau hyny
daeth prophwydi o Jerusalem i waered i Antiochia. Ac
un honynt a'i enw Agabus, a gyfododd, ac a arwydd-
ocaodd trwy yr Yspryd, y byddai newyn mawr trwy yr
hoU fyd : yr hyn a fu hefyd dan Claudius Cesar.' Mae y
geiriau e(p' ò\t]v Ttji' oiKovfjLev>]v wedi achosi ychydig anhaws-
dra i ddeonglwyr ; ond geUir eu deall naUl ai mewn ystyr

gyfyng neu fwy eang ; a'u bod i gael eu cyfyngu i gynwys
dim ond gwlad Judah sydd amlwg, oblegid ychwanegir,

'yna y disgyblion, bob un yn ol ei allu, a fwriadasant an-

fon cymorth i'r brodyr oedd yn preswylio yn Judea;' gan
ddangos taw Judea oedd i fod yn faes y newyn y proph-

wydid am dano. Pe golygasid yn Uythyrenol jr hoU
fyd, neu yr hoU ymherodraeth Rufeinig, buasai y dysg-

yblion yn Antioch yn ddyoddefwyr eu hunain, ac felly

yn debygol o sefyll mewn angen o help yn Ue bod yn
alluog i'w ddanfon i eraUl. Nid oes genym hanes am un
newyn cyffredinol yn ystod teyrnasiad Claudius ; ond
cyfeLria Josephus at newyn mawr a gymerodd le yn
Judea o gylch yr amser hyn, yr hwn, meddir, a barhaodd

am dair blynedd (Joseph. Antiq. xx. 2, 5). Dyma, mae
yn debygol, oedd y newyn at ba un y cyfeiria Luc. A
chyda golwg ar brophwydoliaeth Agabus mewn perthynas

i Paul, gwyddom pa mor Uythyrenol y cafodd ei chyflawni

(Act. xL 27-30 ; xxL 10, 11).

A'GAG. Balaam, wrth brophwydo am Iwyddiant

dyfodol Israel, a ddywed, 'A'i frenin a ddyi'chefir yn



AGORIAD. 17 AHO'LAH.

iiwch nag Agag, a'i frenliiniaeth a ymgyfyd ' (Num. xxiv.

7). Yn nyddiau Samuel brenhin yr Ainaleciaid a elwid yn

Agag (1 Sam. xv. 8, 9, 20, 32, 3:3). Efallai taw enw cyff-

redin neu deitl cyffredin breninoedd yr Amaleciaid ydoedd

Agag, fel yr oedd Pharao yn hir ar frenhinoedd yr Aipht.

Yn mln-ophwydohaetli Balaam nid yw yn anhebygol nad

oes cyfeiriad at frenhin yr Amaleciaid naill ai fel cyfenw

neu enw cjrffredin. Dywedodd ar ol hyn am dano,

'Dechreu y cenedloedd yw Amalec' (Num. xxiv. 20), fel

yr ymddengys eu bod y prj^d hwnw yu genedl o iyw
gymaint p\vys.

Gelwir Haman yn Agagiad, efallai am ei fod yn
Amaleciad, ac efaliai o had breninol (Esther iii. 1).

Dywed Josephus ei fod yn ' Amaleciad o enedigaeth

'

{Antìq. xi. 6, .5).

AGORIAD, offeryn i agor clo. Defnyddir ef yn aml i

arwyddo gallu ac awdurdod. Arwyddai agoriad ty Daf-

ydd yn llaw Ehacim awdurdod i gario yn rnlaen achosion

teyrnas Judah, fel gweinidog y Uywodraeth i Hezeciah,

disgynydd Dafydd (Esa. xxii. 22). Mae agoriad Dafydd
gan Grist, ac y mae efe yn cau ac ni fedr neb agor, ac yn
agor ac ni fedr neb gau : mae '^anddo gyflawn allu ac

awdurdod i dderbyn mewn neu gau allan ddynion o'r

eglwys neu y nefoedd (Dat. iii. 7). Ganddo ef y mae
agoriad y pydew diwaelod, agoriadau ufferu a'r bedd : niae

ganddo ahu ac awdurdod i luddias neu roddi caniatad i

Satan a'i offerynau ; ac i waredu rhag angeu, neu gon-

demnio i angeu a'r byd anweledig, fel y gwelo yn dda yn
ei olwg (Dat. i. 18 ; xx. 1). Medr a chyfleusdra i egluro

gwirionedd dwyfol i ddynion a elwir yn agoriad gwybod-
aeth (Luc xi. 52). Agoriadau teyrnas nefoedd yw gallu

ac awdurdod i arfer Uywodraeth a disgyblaeth, fel y der-

bynier mewn neu y cauer allan bersonau o'r eglwys fel y
byddo aingylchiadau yn gofyn (Matt. xvi. 19).

AGRIP'PA. [Herod.]
AGUR, mab Jaceh, a Solomon yn ol dychymyg rhai

;

ond nid oedd gan Solomon un achos i guddio ei enw ; ac

nis gaUasai weddio yn erbyn cyfbeth ; ac nid yw ei dduU
o ysgrifenu yn debyg i eiddo Agur, yr hwn, dan yspiyd-

ohaeth, a lefarodd y ddegfed benod ar hugain o'r Diareb-

ion i'w ddau gyfaiU Ithiel ac UcaL Ynddo y proffesa ei

fawr anwybodaeth o fawredd anchwihadwy a rhyfeddol

weithredoedd Duw ; ei barch i air Duw, a'i ddymuniad
am ran gymhedrol o bethau'r byd : enwa bedwar dosparth

o bersonau drwg iawn
;
pedwar o bethau nas geUir eu

diwalhi
;
pedwar peth aunyoddefadwy

; pedwar peth
bychain ond doeth ; pedwar a rodiant yn weddus.
AGWEDD, ffurf, Uun (Job iv. 16). Yr oedd Crist yn

ffurf Duw, ac a gymerodd arno agwedd gwas : yr oedd
yn wir Dduw, yr un mewn natur, ac yn ei berson yn
debyg i'r Tad ; a daeth yn wirioneddol yn gaethwas i'r

ddeddf doredig yn ein Ue (Phil. ii. 6, 7 ; Gal. iv. 4, 5).

Nid oedd na phryd na thegwch ynddo ; nid oedd dim
gwychder aUanol na mawredd daiarol, fel y disgwyUai yr
luddewon yn y Messiah (Esa. Uii. 2). Mewn gwahanol
ffurfiau yr ymddangosodd i'w ddisgyblion ar ol ei adgyf-
odiad (Marc xvi. 12 ; Luc xxiv. 13-40). Ffurf ymad-
roddion iachus ydyw amlinell neu ysgerbwd o wiriouedd
dwyfol (2 Tim. i. 13). Rhlth, neu_«?/duwioldeb heb ei

grym ydyw ymddangosiad allanol o wir grefydd ac add-
oliad Duw, heb brofiad o nerth achubol a gras Duw yn
ein calon (2 Tim. üi. 5).

AHASUE'RUS. 1. Tad Darius y Mediad (Dan. ix.

1). Tybir mai efe oedd Astyages, brenin Media ; ac mai
Darius oedd ei fab Cyaxares II. [Persia.]

2. Caulyniedydd Cyrus, fel brenin Persia (Ezra iv. 6).

Cydunir yn gyffredin taw efe oedd ei fab Cambyses, gor-

mesdeyrn trythyll, cynddeiriog, gwallgof, teyrnasiad yr
hwn fu fyr, gan na phaniodd yn hwy nag oddeutu saith

mlynedd a jjhum mis. [Persia.]

3. Brenin Persia, yr hwn a ddyrchafodd Esther i fod

yn frenhines iddo (Esther i. 1 ; xi. 16, 17). Tueddir ni i

feddwl mai efe oedd Darius, mab Hystaspes ; ond mae
amiyw ddynion dysgedig yn meddwl taw ei fab Xerxe3
ydoedd—tywysog uchelffroen, anwadal, a gormesol ; tra

y golyga eraUl taw efe oedd Artaxerxes Longimanus.
[Persia.]

AHIM'ELECH, mab Ahitub, ac ôr-wyr EIi, yr arch-

offeiriad. Yn amser Saul, trigai ef ac eraiU o'r offeiriaid

yn Nob, Ile yr oedd y tabaruacl y piyd hwnw. Mewn
canlyniad i dwyll a arferwyd tuag atto gan Dafydd pan ja.

ffoi wydd Saul, rhoddwyd iddo rai torthau o'r bara gosod,

ynghyd â chleddyf Goliath, a phan glywodd y brenin,

Uidiodd gymaint fel y lladdodd ef a hoU dy ei dad, i'r

nifer o bedwar ugain a phedwar o bersonau :
' Efe a dar-

awodd Nob, dinas yr ofteiriaid, â mîn y cleddyf, yn wr ac

yn wraig, yu ddyn bach ac yn blentyn sugno, ac yn ych
ac yn asyn, ac yn oen, â mîii y cleddyf (1 Sam. xxi. 1-9

;

xxii. 6-23). Diangodd Abiathar, un o'i feibion, ac a ffodd

at Dafydd, yn uheyniasiad yr hwn y gweinyddodd fel

offeiriad; ond pan ddaeth Solomon i'r orsedd, trodd ef

allan o swydd arch-ofleiriad, ac ni ddychwelodd byth
mwyach i dy EU. [Abiathar.] Fel hyn y cyflawnwyd

y dynged arwsydus a gyhoeddwyd uwch ben Eli a'i deulu

(1 Sam. ii. 27-36; üi. 11-14).

Yn 1 Sam. xiv. 3, 18, enwir Ahiah, mab Ahitub, fel

offeiriad. Meddylia rhai taw brawd Ahimelech ydoedd,
a'i fod yn arch-offeiriad o'i flaen ; tybia eraiU mai yr un
ydoedd ag Ahimelech.

AHI'TUB. 1. Brawd Ichabod, mab Phinehas, ac wyr
EIi ; a thad Ahiah ac Ahimelech (os oeddent yn ddau
berson gwahanol) [Ahimelech], offeiriaid yn nyddiau
Saul, a thaid Abiathar, un o'r arch-offeiriaid yn nheyrnas-

iad Dafydd (1 Sam. xiv. 3, 18 ; xxii. 11, 12, 20 ; 1 Bren.

iv. 4).

2. Tad Zadok, yr hwu oedd yn arch-offeiriad gydag
Abiathar yn nheyrnasiad Dafydd, ac a wnaed yn arch-

offeiriad pan y symudwyd Abiatliar o'r arch-offeiriadaeth

gan Solomon (1 Cron. vL 8 ; 2 Sam. viii. 17 ; 1 Bren. iL

27, 35).

Yn 1 Cron. vL 11, 12, yr ydym yn darllen i ' Amaria
genedlu Ahitub, ac i Ahitub genedlu Zadoc;' ond yr un
enwau ydyw y rhai hyu a'r rhai a gawn ni yn yr adnodau
blaenorol (7, 8), ac efallai nad ydynt ond aU adroddiad

mewn canlyniad i gamsyniad y copiwr.

AHO'LAH ac AHO'LIBAH, dau enw arwydd-luniol

neu flíigyrol dan y rhai y darlunia y prophwyd Ezekiel

deyrnasoedd Israel a Juda ; y cyntaf, yn arwyddo eì

phabell ei Jiun, a ddynoda Samaria a'r deg Uwyth
;
yr ail,

yn arwyddo^ mhabell sydd ynddi lii, a ddynoda Jerusa-

lem a'i deUiaid. Darlunir y ddau fel o ddisgyniad Aipht-

aidd, oherwydd bod yr Hebreaid wcdi ymdaith yn yr
Aipht, a chwedi puteinio â'r Aiphtiaid a'r Assyriaid, gan
ddynwaredu eu heulun-addoliaeth, ac ymorphwys ar eu

3
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help ; am ba aclios mae'r Arglwydd yn bwgwtli gwneud
hyd yn od y bobl hyn yn ormeswyr arnynt, ac yn offerynau

eu caethiwed a'u caethwasanaeth caled (Ezek. xxiii).

A'I neu Hai. 1. Dinas berthynol i'r Canaaiieaid, cyfleu-

edig 'wrth Bethafen, o du'r dwyrain i Bethel.' Yr oedd

mewn bod mor foreu a dyddiau Abraham, yr hwn, yn
fuan ar ol myned mewn i Ganaan, a gododd ei babeU yn
agos iddi, 'ac a adeiladodd yno allor i'r Arglwydd' (Gen.

xii. 8 ; xiii. 3, 4 ; Josh. vii. 2). Ar ol i Josuah gymeryd
Jericho, gwrthyrwyd yr IsraeUaid o flaen Ai fel cosb am
gamwedd Achan yn cuddio rhan o yspail Jericho at ei

wasanaeth ei huu ; ond wrth adnewyddu eu hymosodiad

ar y Ue hwy a'i cymerasant ac a'i gosodasant ar dân, 'gan

ei 'difrodi hi' (Josh. vii. 2-5 ; viii. 3-28 ; x. 1). Ym-
ddengys i Ai gael ei hail adeiladu drachefn. Yn Esa. x.

28, dywedir i'r Assyriaid ddyfod i Aiath, neu Ai yn deb-

ygol y dyhd ddeall. Yn mhhth yr luddewon a ddych-

welasant o gaethiwed Babylon gyda ZorobabeI yr oedd
nifer o 'wyr Bethel ac Ai' (Ezra ii. 1, 2, 28 ; Nehem. vii.

32) ; a dywedir hefyd fod meibion Benjamin yn trigo yn
Michmas ac Aia (Ai yn ddiau), a Bethel a'u pentrefydd

(Nehem. xi. 31). Mae Ai wedi cael ei chwbl ddifrodi.

Nid oes hyd yn od olion y lle y sefai arno i'w canfod,

nac ychwaith o'i henw (Robinson's Ees. ü. 119 ; Wilson,

ii. 288).

2. Ai, dinas berthynol i'r Ammoniaid (Jer. xlix. 3).

A'IN, dinas o fewn etifeddiaeth llwyth Juda (Josh. xv.

32), yr hon, fel dinasoedd eraiU o gyffelyb gyflead, a

roddwyd i Iwyth Simeon (xix. 7). Yr oedd yn vm o'r

dinasoedd a roddwyd i'r Lefiaid (xxi. 9-1 6 ; 1 Cron. iv.

32). Ymddengys hefyd fod Ue o'r un enw yn ngogledd
Palestina (Num. xxxiv. 11).

Ystyr y gair AiN ydyw ffjjnon, ac y mae yn aml yn
rhan yn nghyfansoddiad enwau trefydd, mewn canlyniad

mae yn debygol i'w bod yn agos i ffynonau, a swnir ef

en, megis yn En-gedi, ' fí"ynon y mynnod ;
' En-gannim,

'ífynon y gerddi;' En-dor, 'ffynon trigfan;' En-shemesh,
' ffynon yr haul.' Mewn manau eraiU rhoddir cyfenwau
i'r ffynonau eu hunain, megis En-rogel, ' ffynon yr
ysbiwr, neu yn ol y Targum, ' ffynon y pannwyr ;

' En-
tanim, ' ffynon gweision y Ilew,' yn gyffredin ' ffynon y
ddraig' (Neh. ii. 13 ; Gesenius, Lex., 623).

AIPHT, gwlad eithaf adnabyddus, yn gorwedd yn
eithafion ogledd-ddwyreiniol Affrica, ac a amgylchid ar y
gogledd gan Fôr y Canoldir, ar y gorllewin gan Libya,

ac ar y dwyrain gan Arabia Gerygog a'r Môr Coch.
Syene oedd y wir gyffin-dref ar y dehau (Ezek. xxix. 1

;

XXX. 6; WiIkinson in Herodot. ii. 28).

Yn yr Ysgrythyrau Hebraeg gelwir yr Aipht yn gyff"-

redin yn D^ÿÜ {Mizraim), ar ol, yn debygol, Mizraim, un
o feibion Ham, ac wyr Noah, yr hwn a sefydlodd ei hun,
neu ddisgynyddion yr hwn a sefydlasant yn y wlad, ac
a'i poblasant. Gelwir hi gan yr Arabiaid yn Misr, ac un
tarddiad yn amlwg sydd i'r ddau air. Er yr ymddengys
taw Mizraim oedd yr enw cyffredin ar yr Aipht, etto yn
amseroedd diweddarach yr unbenaeth luddewig, cawn
fod iddi enw araU, sef Pathros (Esa. xi. 11 ; Jer. xliv. 1,

15 ; Ezek. xxix. 14 ; xxx. 14), yr hwn a ystyrir yn cyf-
atteb i'r hyn gyfenwir yn bresenol yn Thebaid, neu Aipht
Uchaf, o ba un yr oedd Thebes, No yr Ysgrythyr, yn brif
ddinas (Gesenius Lex. 502, 698). Gelwir yr Aipht yn yr
Ysgrythyrau (yn farddonol) yn 'dir Ham' (Ps. cv. 23, 27

;

cvi. 22), ac yr ydym hefyd yn darllen am ' bebyll Ham

'

(Ixxviii. 51), yr hyn sydd yn cadarnhau ein tarddiad o'r

enw Mizraim. Yr ydys hefyd yn tybied taw yr Aipht a
elwir yn farddonol yn Pahab (Ixxxvii. 4 ; Ixxxix 1 ; Esa.
li. 9). Tardda yr enw Aipht, yn awr mewn arferiad cyfF-

redin, oddiwa-th enw a roddwyd i'r wlad gan y Groegiaid,

Er i wlad yr Aipht gymeryd rhan bwysig yn hanes
boreuol y byd, etto yr oedd yn gyfyng ei therfynau. Yr
oedd ei hyd hefyd yn anghyfartal i'w Iled. Ei hyd o

Syene, ei therfyn deheuol, i enau y NUe, oedd 700 o filltir-

oedd (WiIkinson in ílerodot. ii. 12) ; ond yn Pathros, neu
yr Aipht Uchaf, nid oedd nemawr lletach na'r dyffryn
trwy yr hwn y rhed y Nile, Iled cyffredin yr hwn yw saith

miUtir, hyd nes cyrhaedd yr Aipht Isaf, ychydig bellder

oddiwrth ben y deìta, Ue yr ymleda y dyffryn yn dri-

onglog. Mae rhibyn cul gwlad yr Aipht Uchaf yn cael ei

gyíyngu gan fryniau ar bob tu, ac y mae y Avlad mwy
eaug yn yr Aipht Isafyn cael ei hamgylchu yn yr vm wedd
gan anialdiroedd ar bob tu.

Er nad cryd y teulu dynol ydoedd yr Aipht, ac er nad
ydym yn barod i ddweud iddi gyrhaedd cynarach ac
uwch gradd o wareiddiad nac un wlad arall o'r byd, etto

mae hanesion ei chynydd yn y celfyddydau, a adawid yn y
cof-golofnau a geir ynddi yn bresenol, i'w dyddio yn ddios

yn mheU o flaen eiddo un wlad arall. Nid dyma'r Ile i

son am ei phigdyrau neu ei hen ddinasoedd, gweddillipn

y rhai a ardystiant ei mawredd cyntefig, ond gwna ei

henafiaethau, fel y credir yn g-yffredinol, yn bresenol, ein

cario yn ol at dymhor yn hir o flaen amser Abraham.
Mae yn rhaid i ni, íbdd bynag, ymfoddloni ar gysylltu

jaighyd yr hanesion a geir am dani yn yr Ysgrythyrau,

yn enwedig yn y rhanau mw^y boreuol o honynt.

Hyd yn od yn nyddiau y patrieirch Abraham, Isaac, a

Jacob, dygir yr Aipht i'n sylw fel teyrnas. Gelwid y
brenin yn Pharaoh (Gen. xii. 13), enw a barhaodd i fod

yn enw cyffredin holl frenhinoedd yr Aipht a goff'heir

yn Ilyfrau yr H. D., yn hanesyddol a phrophwydol-
iaethol. Yr oedd gan y Pharaoh a deyrnasai yn nyddiau
Abraham ' ddefaid, a gwartheg, ac asynod, a gweision, a

morwynion, ac asenod, a chamelod' (xii.), cyfrifiad a

ddengys ryw fath o hwsmouaeth ; math yn wir a geir yn
mhlith Ilwythau y rhai na wnaethant etto ond ychydig
gynydd yn nghelfyddydau bywyd gwareiddiedig, neu hyd
yn od seíydledig. Carid yn mlaen hefyd ychydig fasnach

â'r Aipht. Brodyr Joseph a'i gwerthasant ef ' er ugaiii

darn o arian' 'i fintai o Ismaeliaid yn dyfod o Gilead, yn
myned i waered i'r Aipht, a'u camelod yn dwyn Ilysiau,

a balm, a myrr' (Gen. xxxvii. 25). Gellir rhestru y
pethau hyn yn hyttrach yn mhlith gloddestion bywyd, a

rhaid eu bod yn sicrhau pris da i ddwyn elw am daith

mor hir, er yn ddiau y disgwyliai ein masnachwyr i gario

yn ol gyda hwynt i'w gwlad eu hunain gynyrchion yr

Aipht, fel i wneud y fasnach yn un enniUfawr. Yma
heíyd y cawn esiampl foreu o'r gaethfasnach : 'A'r Midan-

iaid a'i gwerthasant ef i'r Aipht, i Potiphar tywysog

Pharaoh, a'r distain' (xxxvii. 36). Cawn ef wedi hyu
mewn 'carchardy, yn y lle yr oedd carcharorion y brenin

yn rhwym;' ac yma hefyd y dygwyd pen-trulliad a

phen-pobydd brenin yr Aipht, y rhai oeddynt wedi

pechu yn erbyn eu Harglwydd (xl. 1-3)—amgylcliiadau
a ddangosant rywbeth yn tynu at wychder llys. Ond yu
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îiwr Josepli, yr hwn oedd wedi bod yn gaethwas a charch-

aror, a gafodd, fel gwobr am ddeongli breuddwydion

Pharaoh, ei ddyrchafu i fod yn rheolwr ar holl whid yr

Aipht :
' Edrych, gosodais di ar lioll wlad yr Aipht. A

thynodd Pharaoh ei fodr\\'y oddiar ei law, ac a'i rhoddes

hi ar law Josepli, ac a'i gwisgodd ef niewn gwisgoedd

sidan, ac a osododd gadwjai aur am ei wddf ef ; ac a

wnaeth iddo farcliogaeth yn yr ail gerbyd oedd ganddo, a

üefwyd o'i flaen el, Abrec ; felly gosodwyd ef ar holl

wlad yr Aipht' (xH. 41-43). Mae genym yma arwyddion

ychwanegol o wychder breninol fel y bodolai yr amser

hwnw yn yr Aipht ; ac yma hefyd y cawn esianipl, nid

auaml dan deyrnasiad gormes\vyr dwyreiniol, o un yn cael

ei ddyrchafu o'r sefyllfa iselaf mewn bywyd i'r radd uchaf

mewn gallu ac awclurdod yn y wladwriaeth.

Yr ydym eisoes wedi cyfarfod ag un math o hwsmonaeth
yn yr Aipht, ac yn awr yr ydym yn taro wrth fath araU.

Breuddwydiodd Pharaoh ei íbd yn ' sefyll wrth yr afon,

ac wele, yn esgyn o'r afon, saith o wartheg teg yr olwg, a

thewion o gig ; ac mewn gTrt^eirglodd-dir y porent. Wele
liefyd, saith o wartheg eraiU yn esgyn ar eu hol hwynt
o'r afon, yn ddrwg yr olwg, ac yn guhon o gig ; a hwy a

safasant yn ymyl y gwartheg eraiU, ar lan yr afon. A'r

gwartheg drwg yr olwg, a chuUon o gig, a fwytasant y
saith gwartheg teg yr olwg, a bi-eision. Yna y dihunodd
Pharaoh. Ac efe a gysgodd, ac a freuddwydiodd eilwaith

:

ac wele saith o dwysenau yn tyfu ar un gorsen, o rai

breisgion a da. Wele hefyd, saith o dwysenau teneuon,

wedi deifio gan wynt y dwyrain, yn tarddu aUan ar eu
hol hwyut. A'r tywysenau teneuon a lyncasant y saith

dywyseu fraisg a Uawn' (xU. 1-7). Yia ol deougUad
J oseph arwyddai y ddau freuddwyd hyn saith mlyuedd o

lawnder, i gael eu canlyn gau saith mlynedd o ne\vyn, a

rhoddodd gyfar\\yddiadau pa fodd yr oeddid i'w cyfarfod

(xli. 25-36). Daeth yr Aipht mewn amseroedd dyfodol

yn enwog fel yd-ystordy Rhufain ; ac yn fore iawn mae
son am gyflawnder ei chynyrch : prin yr oedd Abraham
wedi cyrhaedd Canaan, pan ' yr oedd ne%vyn yn y tir, ac

Abraham a aeth i waered i'r Aipht i ymdeithio yno, am
drymhau o'r newyn yn y wlad' (xii. 10); amgylchiad a
ddengys y disgwyUai gael digonedd yu yr Aipht. GweUr
taw y man y sefai Pharaoh pan freuddwydiodd gyntaf
oedd 'wrth lan yr afon.' Am ei fíì-wythlondeb yr oedd
yr Aipht yu ddyledus yn beuaf i'r afon Nile, ac yn gan-
lynol nis gaUai y breuddwydiwr dde%vis sefyUfan mwy
priodol i freudd\vydio arno. DyM^edir yn gyfí"redin nad
oes dim gwlaw yn yr Aipht ; mae genym mewn gwir-

ionedd ymadroddion i'r natur hyny yn yr Ysgrythyr
(Deut. xi. 10; Zech. xiv. 18); ond nid yw yn Uythyr-

enol wir nad oes dim gwlaw yn yr Aipht. Yn yr Aipht
Uchaf disgyn cafodydd oddeutu pum neu chwech gwaith
yn y flwyddyn, ac ar ol cyfyngau meithion, efaUai o

bymtheg neu ugain mlynedd, disgyn gwlawogydd trym-
ion yno, pan mae y dyffrynocdd yn rhedeg o ddwfr i'r

Nile. Yn yr Aipht Isaf mae gwlaw yn fwy cyffredin, ac
yn Alexandria mae mor gyffawn yn y gauaf ac yn neheu-
dir Europe. Ond byddai gwLiw parhaus am ddau neu
dri diwrnod o'r bron yn rhyfeddod mawr, ac achosai lawer
o dai i syrthio, megis yn Matt. vii. 26, 27 (Wilkinson in

Herodot. 'ú. 1 7, 403). Nid ydyw amaethyddiaeth yr Aipht
gan hyny yn ddibynol ar wlaw. Mae yn rhwymedig am
ei ffrwythlonrwydd i'r afon NUe, yr hon, ar ol cael ei

chwyddo gan y gwlawogydd yn y gwledydd eangfawr i'r

dehau i'r Aipht, trwy ba rai y rhed, a ddyg gyda hi yn
flynyddol beth afrifed o laid, a thrwy or-lifo ei cheulanau,

a'i gwasgar yn eang dros y wlad, a'r trigolion eu hunain
a'i harweinia hi aUan ar hyd ffosydd, er mwyn dyfrhau
a brashau y meusydd ni fedrai, heb y cymorth hyn, eu
cyrhaedd.

Pan ddaeth blyneddau y prinder ni chyfyngwyd y
newyn i'r Aipht. Cyrhaeddodd i wledydd cymydogaethol,

ac, yn mhlith eraill, i Ganaan. Gan i Jacob a'i deulu

ddyoddef o'i herwydd, yr oedd yn dda gauddo ddanfon
ei feibion i lawr i'r Aipht i hol yd oddiyno er cynnaliaeth

iddo ef ei hun a'i dylwyth. Dygodd y neges hon hwynt
ger bron Joseph, yr hwn a'i hadwaenodd, er na ddarfu

iddynt hwy ei adwaen ef ; a phan ddaethant i lawr yr ail

dro 'dywedodd wrth yr hwn oedd olygwr ar ei dy, Dwg
y gwyr hyn i'r ty, a Uadd laddfa, ac arlwya : oblegid y
gwyr a gant fwyta gyda myfi ar hanner dydd (Gen. xliü.

16). Yn ein gwledydd gogleddol ni mae yn arferiad i

gadw cig am amiyw ddiwrnodau ar ol ei ladd, hyd nes

byddo yn dechreu braenu, er mwyn ei dyneru; ond yn yr

Aipht, a gwledydd poethion eraill, cogyddid cig yn yr hen
amseroedd gynt, fel yu bresenol, cygynted ac y Ueddir ef

(Wilkinson in Ilerodot. i. 174. Mae genym esiamplau o

hyn yn Gen. xvni. 7, 8 ; xxvii. 9, 10, 14, 20, 30, 31.

Hhoddir i ni wedi hyn yr hanes canlynol am y giniaw

hon :
'Y gweision a roddasant iddo ef fwyd wrtho ei hun,

ac iddynt h\vy wrthynt eu hunain, ac i'r Aiphtiaid y rhai

oedd yn bwyta gydag ef wrthynt eu hunain ; oblegid ni

allai yr Aiphtiaid fwyta bara gyda'r Hebreaid ; oblegid

fiieidd-dra oedd hyny gau yr Aiphtiaid (xUii. 32). Mae
y cyfrif hwn yn cyfatteb i'r hanesion a roddir o'r Aiphtiaid.

Cyfrifent bob estron yn aflan, a chyda'r hwu ni fwytaent,

yn enwedig y Groegiaid. Cyfarfyddwn a'r un rhagfarn

yn mliHth yr Hindooaid, ac yn mhlith Uuoedd o Fahom-
etaniaid y dydd presenol. Ond y mae graddau yn eu
gwi'thwynebiadau, fel yr heu Aiphtiaid, y rhai a edrychent

gydag arsAvyd mawr ar y bobl na thorent o glust i glust

geg pob creadur a laddent er ei fwyta (Wilkinson in

Ilerodot. ii. 73).

Gwnaeth Joseph ei hun yn hysbys wedi hyn i'w frodyr,

a danfonodd yn ol gyda hwynt gerbydau (oblegid ym-
ddengys oddiwrth hyn fod gan yr Aiphtiaid eisoes ger-

bydau ar olwynion) i gario ei dad a'i hoU dylwyth i'r

Aipht. Daethant mewn canlyniad lawr i'r Aipht ; ac

wedi dwyn eu defaid a'u gwartheg gyda nhwy, cynghor-

odd hwynt os dygwyddai Pharaoh holi pa betli oedd eu

gwaith, i atteb ' Dy weision fuant drinwyr anifeiliaid o'n

hieuengctyd hyd yr awr hon, nyni a'n tadau hefyd ; er

mwyn cael o honoch drigo yu ngwlad Gosen, canys fHeidd-

dra yr Aiphtiaid yw pob bugaU defaid' (xlvi. 1, 5-7,

31-34). Mae y dyb yn cael derbyniad cyffredinol ddar-

fod i'r Aipht unwaith gael ei goresgyn gan Iwyth o

fugeUiaid, ac iddyut sefydlu eu hunaiu fel Uywodraethwyr

y wlad, a bod eu Uywodraeth yn ormesol iawn dros yr

Aiphtiaid ; ond ar ol hir lywodraethu y wlad, cawsant

hwythau yn eu tro eu gyru aUan o houi (Wilkinson in

Herodot. ii. 352). A dyma, fel y tybir, oedd dechreuad

casiueb yr Aiphtiaid at fugeiliaid ; ond mae Uawer o

dywyllwch yn gorwedd dros hoU hanes goresgyniad a

gorchfygiad yr Aipht gan y bugeiliaid, a Uawer o an-

sicrwydd ynghylch yr amser pan gymerodd hyn le, gan
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fod rhai yn ei osod yn liir cyn yr amser y soniwn am
dano (Hales, Chron. iv. 418), ac eraill ar ei ol (Wilkin-

son in Herodot. i. 307). Ac nid oes ychwaith un ang-

henrhoidrwydd am ddefnyddio tybiaeth o'r natur hyn.

Yn mhob gwlad mae galwedigaethau a gyfrifir yn rhai

gwarthus, ac ymddengys fel ffaith eglur yr ystja-id bugeil-

iaid yn ddosparth gwael a dirmygedig gan yr Aiphtiaid

(Willíinson in Herodot. ii. 1G8, \75).

Gan taw 'ffieidd-dra yr Aiphtiaid oedd pob bugail

defaid,' gellid tybied nad oeddent hwy eu hunain yn
cadw defaid a gwartheg ; ond ni gawn i Pharaoh, ar ol

deall pa beth oedd gwaith brodyr Joseph, ddywedyd
wrtho, 'Os gwyddost fod yn eu mysg wyr grymus, gosod

hwynt yn ben-bugeiliaid ar fy eiddo i
;

' a chawn yn
mhellach pan nad oedd gan yr Aiphtiaid, oherwydd par-

had y newyn, ddim arian i brynu yd, i Joseph ddywedyd,
' Moeswch eich anifeiliaid ; a rhoddaf i chwi am eich

anifeiliaid, os darfu yr arian. A hwy a ddygasant eu

hanifeihaid at Joseph, a rhoddes Joseph iddynt fara am y
meirch, ac am y deadelloedd defaid, ac am y gyrroedd
gwartheg, ac am yr asynod, ac a'u cynhahodd h\vynt a

bara dros y flwyddyn hono' (Gen. xlvii. 6, 15-17
;
gwel

hefyd Exod. ix. 3, 4, 6).

Ác ni ddylid ychwaith dybied na wnai yr Aiphtiaid

ddim bwyta cig anifeiliaid. Hysbysir ni gan J. G. Wil-
lcinson fod ychain, geifr, coed-eifr, gwyddavi, chwyaid, sofl-

ieir, ac adar eraill yn cael eu defnyddio yn ymbortli ; ond
cyfrifid buchod yn gyssegredig, a gwaherddid eu bwytta.

Ni ddygid cig dafad i fordd y Thebiad ; ond er na leddid

defaid yn aberth nac ymborth, yr oedd lluosogrwydd o

honynt yn yr Aipht, ac hyd yn od yn Thebes. Cedwid
deadelloedd mawrion o honynt er m"wyn eu gwlan, yn
enwedig yn nghymydogaeth Memphis. Bwyteid pysgod
hefyd yn gyffredin gan yr Aiphtiaid, oddigerth yr offeir-

iaid : defnyddid hwynt yn ffres, wedi eu halltu, neu eu
sychu yn ngwres yr haul (Wilkinson in Herodot. iL 66,

127). Gwnaent ddefnydd mawr, fel yn bresenol, o cuc-

umerau, pompionau, winwyn, a garlleg {Ihid. ii. 75). Yn
mhlith y dospeirth iselaf cyfansoddai llysiau ran helaeth

o'u hyniborth cyffredin: cymerant fantais i helpu eu hunain
â'r gwahanol lysiau a gwreiddiau a dyfent ar diroedd a
ddyfrheid gan y Nile ar ol i'w dyfroedd gilio {Ibid. i. 167).

Gwnai hyd yn od yr Israeliaid, pan yn yr Aipht, fyw
mewn rhan ar gig anifeiliaid. Yn mhen dau tìs ar ol

ymadael o'r wlad hono, ' holl gynulleidfa meibion Israel

a duchanasant yn erbyn Moses ac Aaron yn yr anialwch,

íic a ddywedasant wrthynt, O na buasem feirw trwy
law yr Arglwydd yn ngwlad yr Aipht, pan oeddym yn
eistedd wrth y crochanau cig, ac yn bwyta bara ein

gwala, a chwi a'n dygasoch ni i'r anialwch hviTi, i ladd
jr holl dyrfa hon â newyn' (Exod. xvi. 1-3). Ac o

fewn ychydig fwy na blwyddyn ar ol hyn cawn hv7ynt
drachefn yn tori allan i rwgnach : 'A'r lliaws cymysg yr
hwn ydoedd yn eu mysg a flysiasant yn ddirfawr : a
meibion Israel hefyd a ddychwelasant, ac a wylasant, ac
ti ddywedasant, Pwy a rydd i ni gig i'w fwyta? Cof yw
genym y pysgod yr oeddym yn ei fwyta yn yr Aipht yn
rhad, y cucumerau, a'r pompionau, a'r cenhin, a'r winwyn,
3i'r garlleg' (Num. x. 11 ; xi. 4, 5). At y defnydd a
wneid o bysgod gan yr Aiphtiaid gwna Esaiah y cyíeiriad
canlynol: 'Y pysgotwyr hefyd a drístânt, a'r rhai oll a
fwriant i'r afonydd a alarant : felly hefyd y rhai a daenant

rwydau ar hyd wyneb y dyfroedd a lesgânt. A hwy a
a dorir yn eu bwriadau, y rhai oU a wnant argaeau a
physgod-lynau ' (xix. 8, 10).

Yn mhlith yr anifeiliaid am ba rai y rhoddodd Joseph
yd yn gyfnewid enwir ceffylau (Exod. xlvii. 1 7). Dyma'r
tro cyntaf y sonir am geflylau yn yr Ysgrythyrau (gwel
hefyd xlix. 17). Nis medrwn ddweud ai'r Aipht oedd

y wlad y gwnawd y ceffyl yn gyntaf yn ddarostyngedig
i ddyn ; ond ymddengys, yn ol Wilkinson, na wnaed
defnydd o hono mewn amseroedd boreuol, ac ni cheir

mo'i lun ar y cof-golofnau cyn y ISfed hil-frenhiniaeth,

yr hon, yn ol ei gyfrif ef, a ddechreuodd ynghylch 1570
c.c. (Wilkinson in Herodot. i. 111, 386) ; ond os yn hyn
y canlyna'r amseryddiaeth cyfíredin, yr oedd hyn tua 130
o flyneddau yn ddiweddarach na'r amser y soniwn am
dano yn awr. Daeth yr Aipht ar ol hyn yn wlad enwog
am ei cheffylau a'i cherbydau. Dywedir wrthym 'y dygid
meirch i Solomon o'r Aipht am gant a hanner o siclau o

arian ; ac fel hyn i hoU freninoedd yr Hethiaid, ac i fren-

inoedd Syria' (1 Bren. x. 28, 29).

Ar ol preswylio nifer o flyneddau yn yr Aipht bvi farw

y patriarch Jacob, a Joseph a orchymynodd berarogli ei

gorph, arferiad eithaf adnabyddus yn mhlith yr Aiphtiaid,

ac un a gyn'W'ysai gryn wybodaeth o amrywiol bethau
(Gen. 1. 2). Pan fu farw Joseph ei hun wedi hyn, cafodd

yntau yr un modd ei berarogli, a gosodwyd ei gorph
mewn arch (Gen. 1. 26).

Arhosodd disgynyddion Jacob yn awr yn yr Aipht, ac

a amlhasant jd. ddirfawr ; ond fe gyfododd yu mhen
amser 'frenin arall, yr hwn nid adwaenai Joseph,' a'r hwn
a'i gorthrymodd yn dost. Nid prawf bychan o gadernid

llywodraeth yr Aipht oedd ei bod yn alluog i gadw mewn
darostyngiad gorph mor lluosog o bobl, ac yn y diwedd,

mewn ffaith, genedl gyfan. 'A hwy a adeilasant i Pharaoh
ddinasoedd trysorau, sef Pithom a Raamses,' ac yn mysg
gorchwylion eraill defnyddid hwynt i wneud priddfeini

;

a phan na roddid iddynt wellt, ond y gorfodid hwynt
ei gasglu eu hunain, etto gofynid oddiwrthynt 'yr un
cyfrif o'r priddfeini ' a phan y rhoddid gwellt iddynt

(Exod. i. 7-14 ; v. 6-19). Gan y dosparth iselaf o'r

trigolion y byddai priddfeini yn cael eu gwneud, ac ni

fwynhaent y boddlonrwydd o weithio drostynt eu hunain,

oblegid eiddo y llywodraeth yn gyfan-gwbl ydoedd pridd-

feini, ac yi' oedd hur y gweithiwr yn anarferol o isel.

Defnyddid yn gyffredinol yn yr Aipht briddfeini wedi eu

pobi yn ngwres yr haul. Ni wneid dim defnydd o bridd-

feini wedi eu llosgi (Wilkinson in Herodot. ii. 194). Os
yw yr haeriad hwn yn gywir, mae yn rhaid fod y rhai y
gofynid i'r Israeliaid eu gwneud wedi eu bwriadu ar gyfer

ryw ddiben neillduol. Nis gellir yn rhesymol ddysgwyl
cyfarfod â'r Hebreaid ar y cerf-luniau {sculptiires), gan nad

yw y gweddillion yn y rhan hono o'r wlad lle preswylient

wedi cael eu diogelu ; ond mae yn syn i ddarganfod yn yr

Aipht Uchaf gaethion estronol eraiU yn cyflawni yr un
gwaith, ac yn cael eu harolygu gan yr un meistriaid gwaith

ac y darlunir yr Israeliaid yn gweithio danynt yn y Bibl;

ac nis gall neb edrych ar y darluniau yn Thebes yn ar-

ddangos gweithwyr priddfeini heb deimlo y dyddordeb

mwyaf (Wilkinson in Herodot. ii. 195).

Yr ydym eisoes wedi canfod rhai arwyddion o gyfoeth

yn mhlith yr Aiphtiaid ; ac ar adeg ymadawiad yr Israel-

iaid cawn brawf ychwanegol o hyn, canys ' benthycasant
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gan yr Aiphtlaid dlysau arian, a thlysau aur, a gwisgoedd'

(Exod. xii. 35) ; ac y mae genym hefyd brawf o rym y
Ùywodraeth, oblegid pan 'fynegwyd i frenin yr Aipht, fod

y bobl yn fFoi, yna y trodd calon Pharaoh a'i weision yn
erbyn y bobl ; a dywedasant, beth yw hyn a wnaethom,
pan oUyngasom Israel o'n gw^asanaethu ? Ac efe a daclodd

ei gerbyd, ac a gymerodd ei bobl gydag ef A chymer-

odd chwe chant o ddewis gerbydau, a holl gerbydau yr

Aipht, a chapteniaid ar bob un o honynt. A'r Aijjhtiaid

a ymhdiasant ar eu hol hwynt, sef holì feirch a cherbydau
Pharaoh, a'i w^ meirch, a'i fyddin, ac a'u goddiwedd-
asant yn gwersyllu wrth y môr.' Mae y darhmiad hwn
yn cynwys drychfeddwl o hi arswydus ; ond dinystriwyd

yr oU o honynt yn druenus yn y Môr Coch (xiv. 5-9
;

26-28).

Er i'r Israehaid fod yn dal cysylltiad liir a'r Aij)htiaid,

mae yn beth hynod na sonir dim gymaint ac vmwaith am

na'r Aipht na'r Aiphtiaid (oddigerth mewn cyfeiriad at
yr hyn oedd wedi paso) yn hanes yr Israehaid o amser
eu hymadawiad o wlad y caetliiwed hyd deymasiad Sol-

omon. Yr un canlynol yw yr hanes cyntaf a gawn am
danynt :

' A Solomon a ymgyfathrachodd â Pharaoh
brenin yr Aiplit, ac a briododd fercli Pharaoh, ac a'i dug
hi i ddinas Dafydd ' (1 Bren. iii. 1). Dywedir am Moses
ei fod ' yn ddysgedig yn hoU ddoethineb yr Aipht

;

' ac
mae genym yn awr gyfeiriad atti ac a ddengys y cyfrif a

barheid i wneud o honi : 'A doethineb Solomon oedd fwy
iia doethineb hoU feibion y dwyi-ain, ac na holl ddoethineb
yr Aipht' (iv. 30 ;

gwel hefyd Esa. xix. 11-14).

Ar ol hyn nid ymddengys fod Uawer o gysyUtiad rliwng

y ddwy wlad. Yn neyrnasiad Ilehoboam, mab Solomon,
' y daeth Sisac, brenin yr Aipht, i fynu yn erbyn Jerusa-
lem, â mü a dau cant o gerbydau, a thri ugeinmil o wyr
meirch ; ac nid oedd nifer ar y bobl a ddaeth gydag ef

o'r Aipht, sef y Lubiaid, y Succiaid, a'r Ethiopiaid. Ac
efe a ynniUodd y dinasoedd cedyrn, y rhai oedd yn Judah,
ac a ddaeth hyd Jerusalem. Ac a gymmerth diysorau ty
yr Arglwydd, a thrysorau ty y brenin, ac a'u dug hwynt
ymaith oU ; dug ymaith hefyd y tarianau aur a wnaethai
Solomon (2 Cron. xii. 2-4, 9). Ymddengys i Hezekiah,
brenin Judah, geisio cymhorth o'r Aipht pan y goresgyn-
wyd ei wlad gan Sennacherib, brenin Assyria (Esa. xxxvi.

6, 9) ; ac mae yn debygol taw mewn cyfeiriad at hyn y
clywedodd y prophwyd Esaiah, ' Gwae y rhai a ddisgynant
1 r Aipht am gynorthwy, ac a hyderaut ar gerbydau, am
eu bod yn aml ; ac ar wyr meirch, am eu bod yn nerthol
iawn

; ond ni edrychant am Sanct Israel, ac ni cheisiant
yr Arglwydd' (xxxi. 1

;
gwel hefyd xxx. 1-7). Josiah,

ei or-wyr,wedi myned aUan i wrthwynebu Pharaoh Necho,
yr hwn a aethai fyny yn erbyn brenin Assyria hyd at yr
afon Euphrates, a laddwyd mewn brwydr yn Megiddo

;

a Pharaoh, wrth ddychwelyd o'r rhyfel, a osododd deyrnas

Jvidah dau deyrnged o gant talent o ariiai, ac un o aur,

ac efe a gymerodd Jehoabaz, mab Josiah, yr hwn yn y
cyfamser a wnaed yii frenin, ac a'i dug i'r Aipht, Ue bu
farw (2 Bren. xxiii. 29-34).

Er na wna yr Aipht fawr o ymddangosiad yn Uyfrau

hanesyddol yr Ysgrythyr ar oì ymadawiad yr Israehaid

o honi, cyhoeddir amiyw farnedigaethau yn ei herbyn yn
ysgrifeniadau'r prophwydi, megis yn Esa. xix. 1-17; Jer.

xlvi. 1-26 ; Ezek. xxix. 1-20 ; xxx.-xxxii.

Yr oedd yr Aipht yn hynod am hynafiaeth a gorwych-

der rhai o'i dinasoedd. Adeiladwyd Zoan saith mlynedd
ar ol Hebron (Num. xiii. 22), a bu un amser, mae yn
debygol, yn drigle breninoedd (Ps. lxxvüi. 12, 43 ; Esa.

xix. 11, 13 ; XXX. 4). Noph (Memphis), yn yr Aipht Isaf,

a No (Thebes), yn yr Aipht Uchaf, oeddynt ddinasoedd

mawrion a gorwych. DarUenwn hefyd am Sin, yr hon a

dybir oedd Pelusium ; am On (Gen. xli. 45), Aven (Ezek.

XXX. 17), a Beth-shemesh ('ty yr haul;' Jer. xhii. 13)

—
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ac wrth bob un o'r tair y golygid Heliopolis, neu 'ddinas yr

haul;' am Pi-beseth, a Tehaphnophes (Ezek. xxx. 13-18).

Ar farwolaeth Alexander Fawr, c.c, 323, darfu i'r

Aipht, yr hon a ymddarostyngodd iddo, syrthio i ran

Ptolemy, mab Lagus, un o'i gadfridogion, yr hwn oedd y
cyntaf o hil newydd o frenhinoedd, yr oll o ba rai a

ddugent yr enw Ptolemy. Ar ol i'r tywysog hwn gario

ei arfau i Syria, cymerodd nifer fawr yn gaethion o Judea

a Samaria, yn luddewon a Samariaid, ac a'u dug i'r

Aipht, lle y rhoddodd iddynt lawer o freintiau gwerth-

fawr. Ac ymsefydlodd llawer o luddewou yu yr Aipht

mewn canlyniad i'w haelfrydedd (Joseph. Aniig. xii. 1).

Yn amser Antiochvis, brenin Syria, Onias, im o deulu yr

arch-oíFeiriad, wedi cael ei siomi gyda golwg ar y swydd
hono, a íFodd i'r Aipht, a chwedi cael cenad Ptolemy
Philometer, adeiladodd deml yn Leontopolis, yn rhandir

Hehopolis, yn debyg i'r un yn Jerusalem, ond yn Uai ei

maint a'i gwychder, lle gallai yr luddewon gyflawni ser-

emoniau eu crefydd, yn lle myned i Jerusalem i'r dyben
hyny. Yn hon y gwnai efe ynghyd â Lefiaid ac ofieiriaid

eraili weini, gan gyflawni gwasanaeth dwyfol yn ol arfer
eu gwlad. Cauwyd y deml hon i fynu mewn canlyniad
i orchymyn yr ymerawdwr Vespasian, oherwydd tymher
aflonydd yr luddewon (Joseph. Antíg. xiii. 3, 1-3; xx. 10;
Wars i. 11 ; vii. 10, 2-4

;
gwel hefyd Prideaux, Connect.

of 0. and N. T. ii. 315).

Yr Aipht oedd y wlad gyntaf i gael cyfieithiad o'r

Ysgrythyrau Santaidd. Dyma'r cyfieithiad a adwaeuir
wrth yr enw Septuagint neu y LXX. Yn ol Josephus,
cafwyd ef gan Ptolemy Philadelphus ar gyfer y Uyfrgelí
hynod-fawr ac oedd yn tí'urfio yn Alexandria ; ond mae
yr hanes a rydd ef o hono yn cynwys Uawer o'r hyn a
ddug ddelw chwedlau (Joseph. Antiq. xii. 2). Y tebyg-
olrwydd yw i'r rhan fwyaf o hono, os nid y cyfan, i gael

ei wneud yn yr Aipht gan luddewon Alexandria at eu
gwasanaeth eu hunain.

Trwy farwolaeth Cleopatra, c.c. 30, terfynwyd teyrn-
asiad y Ptolemyaid ar ol parhau ynghylch 293 o flyn-

eddau. Darostyngwyd yr Aipht yn awr i fod yn dalaeth
o'r ymerodraeth Eufeinig, a llywodraethid hi gan raglaw
a ddanfonid yno o Rufain.

Dygwyd Cristionogaeth yn foreu i'r Aipht, ond ni
wyddys trwy ofíerynoliaeth pwy. Yn mhlith y dyeithr-
iaid oedd yn Jerusalem ar ddydd y Pentecost yr oedd
rhai o'r Aipht (Act. ii. 5, 10). Pa un a ddarfu i rhai o
lionynt gario yr efengyl yn ol gyda nhwy y mae yn
amhosibl dywedyd. Yr oedd Apollos, yr hwn a ddarlunir
fel

'
gwr ymadroddus, a chadam yn yr Ysgrythyrau,' yn

luddew genedig o Alexandria; ond pan ddaeth i Ephesus
ni wyddai ragor na bedydd loan ; ac Acwila a Phriscila
a ' agorasant iddo ff'ordd Duw yn fanylach ' (Act. xviii.

24-26); a daeth wedi hyn i fod yn bregethwr hynod-fawr

o'r efengyl (1 Cor. i. 12 ; iii. 4-6 ; iv. 6 ; Tit. üi. 13).

Darfu i'r efengyl enniU llawer o broselytiaid yn yr Aipht,
a magodd yr eglwys yu y fan hono amryw ddynion enwog,
megis Clemens Alexandrinus, Origen, ac Athanasius.
Ilhoddodd enedigaeth i'r heresi enwog Ariaidd, ac mewn
amiyw fiyrdd darfu iddi lygru symlrwydd a gwirionedd
yr efengyl.

Mae yr Aipht oddiar yr amser hyn wedi newid ei llyw-

odraethwyr yn aml. Yn o.c. 640 gorchfygwyd hi gan
ganlynwyr Arabaidd Mohammed, yr hwn, rai blyneddau
cyn hyny, oedd wedi gosod ei hun i fynu fel prophwyd
ac apostol Duw, a'i awdurdod i adferyd crefydd i'w phur-
deb patriarchaidd. O gylch 970, Fatimee caliph Cyrene
a drais-gymerodd yr Àipht oddiar caliph Bagdad ; a
U^rwodraethodd ef a'i ganlynwyr hi ynghylch 200 o flyn-

eddau. Oddeutu 1171 goresgynodd yr enwog Saladin yr
Aipht ; a pharhaodd ei ddisgynyddion i'w llywodraethu
hyd 12.50, pan y darfu y Bahee Mamelulces, corph o
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í^actli-welsion Turcaidd, y rliai oeddynt wcdi bod yn
warcheidwaid corph y diweddar frenin, gyfodi i fynu a

thraws-feddiannu y prif lywodraeth ; a pharhauasant i

ethol brenhinoedd allan o'u mysg eu hunain am y 260 o

flyneddau nesaf. Yn 1017 darfu y Turciaid orchfygu y
Mamehilces, ac yn eu dwylaw nhwy mae yr Aipht wedi
aros hyd yn awr. Yn foreu yn y ganrif bresenol cyr-

haeddodd, dan Mohammed Ali, ryw radd o annibyn-

aeth, ond nid yw etto ond talaeth o ymerodraeth Twi-ci

;

ac er ei fod ef a'i ganlynwyr wedi profí eu hunain yu llyw-
odraethwyr gormesol i'r wlad, maent serch hyny wedi
ei chynysgaethu a rhai breintiau gwerthfawr ; a chan
fod yr Aipíit wedi dyfod yn brif-ífordd i'r India a gwled-
ydd dwyreiniol eraill, mae hyn yn debyg o arwain i

welHant pwysig yn ei sefyllfa.

Yn 1835 cyfrifai Lane boblogaeth yr Aipht yn llai na
dwy fìhwn (Lane, Mod. Egìjpt. i. 2.5). Mahometaniaid
ydyw corph y trigolion. Mae yn y wlad hono serch hyny
eglwys Gristionogol mewn enw, ond ni pherthyn iddi

ond ychydig o Gristionogaeth heblaw yr enw. Cyfrifid

y Coptiaid, fel y gelwir hwynt, gan Lane oddeutu 150,000
{Ihid. ii. 308). Gelwir eu patriarch bob amser yn Marc,
ac ystyriant fod eu heglwys wedi ei sylfaenu gan Marc,
ysgrifeuwr yr efengyl a ddug ei enw.
Mae hynafiaethau yr Aipht wedi bod yn wrthrychau

edmygedd teithwyr ar gyfrif eu gorwychder a'u cymer-
iad liynod o wreiddiol. Cynwysant y pig-dyrau, beddau
wedi eu naddu allan o'r graig, ac o faintioH anferthol, a
chwedi eu cuddio â darhuiiadau ar^vydd-luniol, gweddill-

ion temlau dirfawr, a'r cyduniadau hynod hyny o â:urf

ddynol ac anifeilaidd a elwir Spìnnxes. Y fwyaf nodedig
o'r olaf ydyw yr un sydd yn gyfleuedig ar y dwyrain i'r

pig-dwr. Mae yn 125 o droedfeddi o hyd, ac y mae yn
gynwysedig o ben a mynwes dynes wedi eu huno â chorph
llew. Mae teml fechan wedi ei gosod rhwng ei bawenau.
Mae y wynebpryd yn nodedig am brydferthwch swynol ac
amlygiad hynod o allu yn gorphwys.

Tybir yn awr gan braidd bob ysgTÌfenydd ar yr Aipht

y bwriedid y pig-dyrau i fod yn feddau breninol, ac yn
ddiau ni chladdwyd neb breninoedd mewn beddau mwy
gorwych. Mae dros 70 o honynt yn wasgaredig dros y
wlad, ac i gyd ar yr ochor ddwyreiniol i'r Nile, ond y
mwyaf ydyw rhai Ghirzeh, ycíiydig bellder o Cairo.

Maent wedi eu hadeiladu ar esgyn-lawr o graig, yr hon
a yingyfyd uwchlaw ltvel tywodlyd y gwastadedd cyf-

agos. Mae y pig-dyrau a adeiladwyd i'r Brenin Kumpha
neu Cheops, yn 680 o droedfedcfi o uclider. Mae ei

arwynebedd union-onglog yn cyrhaedd am 764 o droed-
feddi bob ff'ordd, ac yn cuddio un cyfair ar ddeg o dir

;

mae'r ail, sef un Cephtenes, yn 651 o droedfeddi o uchder;
a'r trydydd, sef un Mycerinus, yn 218 o droedfeddi o
uchder.

Ar hyd lanau y Nile, o Cairo i Assonoan, ac oddiyno i

Nubia a'r hen Ethiopia, ceir temlau hen grefydd sydd
wedi darfod wedi hanner eu claddu gan dywod yr afon.

Mae yr adfeUiau yn Heliopolis, Memphis, Edfou, Dendera,
a Philffi yn eang iawn, ac o brydferthwch diail. Mae y
^cale fàwr ar ba un y cyfodai yr Aiphtiaid eu hadeiladau
cyhoeddus yn ddigon i beri cywilydd i adeiladwyr pres-
cnol. Maent wedi eu hadeiladu o granite, a'u haddurno
â carüings alegorawl, a cherfiadau arwydd-luniol, a paint-
ings, y rhai a daflant oleu eglur ar eu hanes, eu crefydd,

a bywyd cymdeithasol yr hen Aipht. Efallai taw y trr
hynotafo adfeiliau yw yr un sydd yn gyfleuedig yn Thebes,

y fwyaf a'r gyfoethocaf o'u prif-ddinasoedd. Yma ymes-
tynant ar hyd ddwy lan yr afon am gryn bellder, gan eu
bod wedi eu gwasgar yn ddidrefn dros arwynebedd o yn
agos i ugain milltir ysgwâr. Mae yr ymwelydd dyeithr

yn cael ei golli mewn syndod wrth ediych ar eu maintioli

cawraidd, a'u gwneuthuriad prydferth. Saif ynghanol
palasau, temlau, saif-luniau dirfawr, colofnau, oìtelishs,

splnnxes, a cherfiadau, fel pererin yn mlith gweddillion

rhyw fyd difrodedig. Y colofnau cyntaf ydyw rhai Kar-
nak a Luxor ar yr ochr ddwyreiniol i'r afon, ac y mae y
Memnonium, fel ei gelwir, a phalas Medmet Haban ar

yr ochr orUewiuol. Yn Karnak yn enwedig, mae y palas

neu'r deml yn rhyfeddod o adeiladwaith. Mae y íynedfa

i mewn, fel y darhinir ef gan Mr. Peagrave, rhwng muriau
cawraidd gwrthaing-debyg o faen-saemiaeth syiweddol,

a phob un, hyd yn od yn bresenol, yn i'hyw 50 neu 55 o

droedfeddi uwchlaw y gwastadlawr. Yn nesaf â y teith-

iwr i mewn i gyntedd gorfawr, yn groes i'r hwn y mae
rhestr dyblig o golofnau saif-Iuniau yn eu creir-gelloedd,

a chwedi eu naddu allan o granite, a diogelant yr ail

fynedfan, ac a arweiniant yn eithaf priodol i'r neuadd
ryfeddol—fíbrest o bileri gorfawr, a gwir orwych o ran eu
cynlluniad. Tu hwnt i hyn, ac yn barhad o'r rhodfa fawi'

ganolaidd, yr hon a ymestyn drosti o'r gorllewm i'r dwyr-
ain, deuir at garnedd o adfeüiau, meini mawrion wedi
syrthio, a darnau o gerf-Iuniau, uwch ben y rhai, yn ffres

ac unionsyth fel ar y diwrnod y gosodwyd hwynt ar eu
sylfaen, yr ymddyrchafa dau oheh'slc mawreddog o gram'te;

y talaf, yr liwn yn wir ydyw y golofu un-gareg dalaf yn

y byd, a fesura, sylfaen a phob peth, iyw í)0 o droedfeddi

o uchder.

Ond mae ein testyn yn un na chaniata ein gofod i ni

wneud rhagor na chymeryd cip olwg arno. Mae yn rhaid

y try allan yn un o ad-dyniad anwrthwynebol i bob
astudiwr yr Ysgrythyrau.

AIPHT, Apon yr, terfyn deheu-orllewinol Canaan,
fel y rhoddwyd hi i'r Israeliaid (Gen. xv. 18 ; Num. xxxiv.

5 ; Josh. XV. 4). Wrth yr afon y deall rhai nant sydd
yn rhedeg i Fôr y Canoldir yn agos i Dair, ychydig fill-

diroedd i'r dehau i Gaza. Golyga eraill taw rhaiadr yr

hwn a basa oddeutu miUtir i'r gogledd-ddwyrain i El

Arish, ac yn gwahanu yr anialwch oddiwrth y UineU Ile

y dechreua Uysiau a gwellt wneud eu hymddangosiad
;

ond mae ei wely yn aml yn sychu, ac nid yw ragor na
dyfr-le ; ac eraiU a ystyriant taw y Pelnsiac, neu gangen
ddwyreiniol o'r Nile ydyw. Yr olaf ydyw y deongliad

mwyaf naturiol o'r geiriau ; dyna'r deongliad a darawai

unrhyw ddarllenydd ar unwaith. Yr hyn sydd yn deb-

ygol wedi achosi y golygiadau eraiU ydyw, nad oes dim
prawf y gwnai y wlad a feddienid gan yr Israeliaid gyr-

haedd yn gyffredin cybelled a'r Pelusiac, neu y gangen
ddwyreiniol o'r NUe ; ond o'r tu arall nid oes dim prawf

y cyrhaeddai yn gyffredin hyd ' ddyfodfa Hamath ' ar y
tu gogleddol, ac etto fe sonir am dano yn anil fel ei therfyn

gogleddol. Gallasai, fodd bynag, ar ryw amser gyrhaedd
cybelled a'r ddau ; er esiampl, yn nyddiau. Solomon.

Hysbysir ni ddarfod i Solomon gadw gwyl, a holl Israel

gydag ef, cynuUeidfa fawr, o ddyfodfa Hamath hyd afon

yr Aipht (1 Bren. viii. 65). Mae yn debygol y golygid

yr anialwch a orweddai rhwng rhanau trigianol delieu-
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orllewinol Canaan gan yr Israeliaid a'r Aiphtiaid fel

terfyn-dir dadleuedig, a'i fod weithiau yn meddiant un

genedl a phrydiau eraill yn meddiant y llall, ac felly yn

cael ei hawHo gan bob un o honynt.

Yr oedd y Ganaan a roddwyd trwy y cyfamod a wnawd
ag Abraham i gyrhaedd 'o afon yr Aipht hyd yr afon

fawr, yr afon Euphrates' (Gen. xv. 18). Un o'r terfynau

a enwir yma ydyw 'afon fawr, afon Euphrates.' Yr oedd

hwn yn derfyn penderfynol : nis gallasai un camsyniad

fod yn ei gylch. Mae yn naturiol i dybied yr arwydda

'afon yr Aipht' hefyd afon fawr—terfyn mewn perthynas

i ba un nis gallasai fod dim amheuaeth. "rybied yr

arwyddai un o'r ífrydiau a enwyd ychydig nes yn ol ydyw
tybied yr hyn nad oedd gymhwys i fod, sef terfyn a elhd

yn hawdd ei gamgymeryd, neu ei amheu, a'r hyn, mewn
gwirionedd, sydd wedi achosi gryn lawer o ddadleu.

Os ystyrir yn wrthddadl yn erbyn i ni ddeall wrth

'afon yr Aipht' yr afon Nile, nad ydoedd tiriogaeth Israel

yn cyrhaedd cybelled, mae yr un wrthddadl yn erbyn

deongli yn llythyrenol 'yr afon fawr, afon Euphrates,'

oblegid nid oes ychwaith brawf y cyrhaeddai cybelled yn

y cyfeiriad hwnw. Ymddengys y bwriedid yr ymad-
roddion ' o ddyfodfa Hamath hyd afon yr Aipht ' ac ' o

afon yr Aipht hyd yr afon fawr, afon Euphrates' i

arwyddo dim yn ychwaneg na therfynau eithaf y wlad.

Mae y dyb hon yn cael ei chadamhau trwy gyd-

maru y rhanau canlynol o'r Ysgrythj^r. Mae 'o ddyfodfa

Hamath hyd afon yr Aipht' yn 1 Bren. viii. 65, a 2 Cron.

vii. 8 yn cyfatteb yn amlwg i ' o Sihor yr Aipht, hyd y
ffordd y deUr i Hemath ' yn 1 Cron. xiii. 5. Yr un gan

hyny ydyw Sihor ac 'afon yr Aipht.' Yn awr ymddengys
oddiwrth Jer. ii. 18, taw y Nile oedd Slhor : 'A'r awr hon,

beth sydd i ti a wnelych yn ffordd yr Aipht, i yfed dwfr

Nilus'? a pha beth sydd i ti yn tfordd Assyria, i yfed dwfr

yr afon ?
' Yma yn amlwg mae y Nile yn cael ei chyf-

erbynu â'r Euphrates (gwel hefyd Josh. xiii. 3 ; ac Esa.

xxiii. 3).

Mae yn wir taw y gair a ddefnyddir yn Gen. xv. 18

yw ^n3, tra yn 1 Bren. viii. 65, a 2 Cron. vii. 8 Sn^ ydyw
yr un ddefnyddir ; ond arwydda y ddau air yr un peth,

afon (Hales, Chron. i. 413; Journ. Sac. Lit, July, 1852,

p. 250).

A'LAH (n?^*), enw pren; ond mae wedi cael ei ddeongli

yn wahanol gan gyfieithwyr hen a diweddar. Cyfieithir ef

yn wahanol hyd yn od yn y cyfieithiad Saisoneg. Yn Gen.
XXXV. 4 ; Josh. xxiv. 26 ; Barn. vi. 11, 19 ; 2 Sam. xviii.

9, 10, 14; 1 Bren. xiii. 14; 1 Cron. x. 12; Esa. i. 30;
Ezec. iii, 13, cyfieithir ef yn dderwen, fel pe buasai o'r un
ystyr ag Aìlon. Yn Esa. vi. 13, cyfieithir ef yn llwyfen,

yr un modd yn Hos. iv. 13, ac yn y ddwy aduod ceir y
gair allon hefyd, yr hwn yn briodol a gyfieithir derwen,

yr hyn a orfododd ein cyfieithwyr i roddi ystyr gwahanol
i Alah oddiwrth yr hyn oeddynt wedi ei wneud mewn
manau eraiU. Mae hefyd wedi cael ei gyfieithu, er nad
yn ein cyfieithiad ni, yn bren plane, a'r teiebinth neu y
pren tiirpentine.

Ymddengys y cydunir yn gyffredin yn bresenol mai y
pren terebinth, sef pren Butm yr Arabiaid ydyw yr Alah.
' Nid yw y pren Butrn,' medd Dr. Robinsün, ' yn fyth-

wyrdd, fel y dywedir yn aml, ond syrth yn yr hydref ei

ddail pigfain pluog, ac adnewyddir hwynt yn y gwanwyn.
Mae y blodau yn íychain, ac yn cael eu dilyn gan rawn

hirgrwn, yn crogi yn sypiau o ddwy i bump modfedd o
hyd, ac yn debyg i sypiau grawn-win pan newydd ym-
ffurfio. O doriadau yn y cyff dywedir y rhed math o
falm tryloew, yn cyfansoddi math pur iawn o durpentine,

a chanddo arogl hyfryd fel arogl citron neu j'essamine, a
blas meddal arno, ac yn caledu yn raddol i gum tryloew.

Yn Mhalestina ni wyddys dim yn bresenol am y cynyrch

hwn o eiddo y pren Butm. Ceir y pren hefyd yn Asia
Leiaf (Uawer o honynt yn agos i Smyrna), Groeg, Itah,

deheudir Ffrainc, Yspaen, yn ngogledd Affrica, a darlunir

ef fel un na cyrhaedd dyfiant o ragor nag ugain troedfedd.

Yr oedd yn aml yn dalach na hyny, fel y gwelsom ni ef

ar fynyddoedd Palestina, ond yma yn y gwastadedd yr
oedd yn llawer talach (Robinson's lies. iii. 15).

Cuddiodd Jacob y delwau ac oedd ei dylwyth wedl
ddwyn gyda nhwy o Padanaran dan bren teberinth,yr hwn
oedd yn agos i Secem (Gen. xxxi. 30-35 ; xxxv. 4). O dan
bren teberinth yr ymddangosodd yr angel i Gideon (Barn.

vi. 11-19). O dan y teberinth yn Jabes y gwnaeth gwyr
Jabes-Gilead gladdu esgyrn Saul a'i feibion, y rhai oeddynt
wedi cael eu lladd mewn brwydr gan y Philistiaid (1 Cron.

X. 12). Dan y teberinth yr aeth Absalom pan y glynodd
ei ben rhwng ei cholfencau breisgion, pan aeth y mul ym-
alth oddi tano, ac y gadawyd yntau rhwng y nefoedd a'r

ddaiar (2 Sam. xviii. 9). O dan y teberinth yr oedd gwr
Duw ya eistedd pan y maglwyd ef gan yr hen brophwyd
i ddychwelyd gydag ef i Bethel (1 Bren. xiii. 14). Dyma
wasanaeth at ba un y defnyddid y pren tewfrig cysgod-

lawn hwn yn aml. Gwnai yr luddewon, wedi iddynt

syrthio i eulun-addoliaeth, gyflawni eu defodau paganaidd

yn aml dan y pren teberinth a choedydd eraiU (Ezek. vi.

13 : Hos. iv. 13).

ALEXAN'DIIIA, un o brif ddinasoedd yr Aipht, ac

am hir amser ei phrifddinas, yn gyfleuedig ar yr or-ynys

rhwng Llyn Mareotis a Môr y Canoldir. Sylfaenwyd hi

gan Alexander Fawr oddeutu o.B. 3672 ac c.c. 332, ac yn
mhen ychydig flyneddau ar ol hyny claddwyd ef yno
mewn arch o aur. Hi ydyw yr unig golofn sydd yn aros

o'r rhyfelwr mawr ac enwog hwnw. O dan y Ptolemy-

aid, y rhai a ganlynasant AIexander, daeth i fod yn brif-

ddinas yr Aipht. Ei hagosrwydd i Fôr y Canoldir a'r

Môr Coch a ruddodd iddi gyfleusdra neiUduol mewn ffordd

o fasnachu, trwy ei chysyUtu hi â'r Dwyrain a'r Gorllewin.

Daeth yn fuan yn un o'r dinasoedd masnachol mwyaf yn

yr hen íyd, ac er gwaethafy chwyldroadau mawrion olynol

yr aeth ei hymerodraeth danynt, parhaodd, hyd ddargan-

fyddiad y ffordd heibio i Benrhyn Gobaith Da i'r India, i

fod yn brif gyfi'wng masnach a'r wlad hono (Robertson's

Disguisition on India, p. 12). Yr oedd yn neUÌduol enwog
am ei phorthladd. CUfach ddofn a diogel ydoedd, wedi

ei ffurfio gan y traeth ar un tu, a'r ynys Pharos o'r tu

araU. O ynys Pharos rhedai clawdd, miUtir o hyd, i'r

cyfandir, gan ranu y porthladd yn ddau. Yr oedd y
goleu-dy a adeUadwyd amo yn waith o ddirfawr wych-

der, a chyfrifid ef yn un o saith ryfeddodau'r byd. Ofer

fyddai enwi yr amrywiol balasau, ternlau, chwareudai, ac

adeUadau cyhoeddus eraUl, a pha rai yr addumid Alex-

andria a'i hamgylchoedd.
Nid Uai enwog oedd Alexandria fel ysgol dysgeidiaeth

nac fel marchnad masnach. Ptolemy Soter, gyda bwriad

i wrteithio y gwyddonau, a sylfaenodd athrofa a elwid y
Museum, yn yr hon y gwnai cymdcithas o ddynion dysg-
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edig gyflwyno eu hunain i efryddiaethau athronyddol.

Sylíaenodd hefyd at eu gwasanaeth lyfrgell, yr hon,

meddir, a gynwysai 700,000 o gyfrolau, ond a losgwyd

gan y Saraceniaid pan y gwnaethant eu hunain yn feistri

ar y ddinas yn 642.

Hi harhaodd dan yr ymerawdwyr Rhufeinig a Groeg-

aidd, yn gystal a than y Ptolemyaid, am yn agos i fil o

flyneddavi i gadw i fynu ei henwogrwydd am allu a chyf-

oeth, ac hefyd am lenyddiaeth a gwyddoniaeth ; ond ar

ol iddi ddyfod dnn lywodraeth y Saraceniaid diflanodd ei

holl ogoniant, a suddodd yn raddol i gyflwr o ddwfn ddi-

racídiad. Daeth y boblogaeth i fod yn fychan, ac nid

oedd y ddinas ei hun ddim amgen na golygfa o ddinystr

gorwych ac anghyfanedd-dra. Am chwech milltir nid

oedd dim idd ei ganfod ond gweddilUon atbileri, pen-

nynau, a meini bon-braff" blaen-fain, ac yr oedd myn-
yddau cyfain o gof-golofnau diylUedig, o waith yr hen

gelfyddwyr, wedi eu pentyru ar eu gilydd i uwchder
mwy na'r tai.

Ond yn ddiweddar mae y ddinas ac oedd wedi bod
cyhyd mewn cyflwr dadfeiUedig, a chwedi suddo mor isel,

wedi adnewyddu di-achefn, ac yn addaw adfeddianu rhyw
fesur o'i Uwyddiant cyutefig. Mae y ffbrdd dros y tir

Al,KXANDKI^V.

rhwng Lloegr a'r India, a'r oU o r Dwyrain, wedi bod yn
brifachos o hyn. Mae ei phoblogaeth yn cynyddu yn fawr

;

nid yn unig y Dwyreinwyr, ond Europeaid, yn enwedig

y Ffrancod a'r Saison. Mae oymydogaeth Alexandria
eisoes yn dangos cyferbyniad hynod rliwng gweithiau hen
Roeg ac eiddo adeiladwyr Europeaidd diweddar. Mewn
Uawer o fanau mae y tai sydd wecU cael ei hadeiladu yn
ddiweddar yn tebygoU i'r rhai weUr yn nghymydogaeth
Lhindain ; ac oni bai presenoldeb y palmwydd, a phrofion
eraiU o hinsawdd ddwyreiniol, geUid eu camgymeryd am
amgylchoedd y ddinas hono. Yn yr ystrydoedd gweUr
cerbydau a chelfylau Saisoneg, a gwisgoedd Europeaidd
o bob math, ac y maent mor gyffi.'edih a cbamelod ac
Arabiaid yn eu gwisgoedd hynod ; tra yn y tai can-
fyddir fod cadeiriau a byrddau Europeaidd yn cymeryd
Ue ottomans.

Ystyrir yn gyff'redin taw yn Alexandria y cyfieithwyd
Ysgrythyrau yr H. D. i'r GTOCg gan y Deg a Thriugain.
Yr oedd Uawer iawn o luddewon wedi sefydlu er yn
foreu yn y ddinas hono. Yn mhlith y dyeithraid .ac

oedd yn Jerusalem ar ddydd y Pentecost yr oedd trig-

olion yr Aipht, a rhai o honynt efallai o Alexandria (Act.
ii._10)

;
yn mhlith erlidwyr Stephan yr oedd Alexandriaid

(vi. 9) ;
jr oedd Apolos yn anedig o Alexandria (xviii. 24)

;

mewn Uong perthynol i Alexandria yr hwyliodd Paul 1

Rufain (xxvii. 6). Mae yn debygol i Gristionogaeth i

gael ei dwyn i Alexandria yn foreu. Dywedir taw Marc,
yr efengylwr, a sylfaenodd yr eglwys yn Alexandria, ac y
mae pati'iarch y Coptiaid i'r dydd heddyw yn cymeryd ei

enw. Yma y blagurodd Clemens Alexandrinus, Origen,

Athanasius, a dynion mawrion eraiU. Yn Alexandria
hefyd y tarddodd Uawer o lygredigaethau ac a heintiodd

yr eglwys Gristionogol, yn enwedig trwy gysylltu gwir-

ioneddau Cristionogaeth ac athrawiaethau yr ysgolion

Platonaidd, y rhai a fawr flagurasant yn y ddinas hon.

Yma heíyd y cyfododd yr heresi Ariaidd
;
yr oedd Arius,

ei hawdwr, yn henuriad yn Alexandria.

AL'EGORI, cydinariaeth hir, neu restr barhaus o gyd-
mariaethau, yn arddangos ac yn esponio un peth, yn
ffygurol, dan y drychfeddwl o beth arall. Y ffbrdd oreu

i ddeall natur alegori ydyw coffau ychydig esiamplau.

Alegori Jotham ynghylch y prenau yn dewis brenin ydyw
yr engraifft gyntaf o'r dull hwn o ysgrifenu ac sydd wedi
cyrhaedd attom (Barn. ix. 7-20), Alegori Nathan yn
nghylch y dyn tiawd a'r oen, yr hon a lefarodd wrth
Daíydd, sydd fyth yn fwy syml a naturiol, a'r hon, trwy
gynheu teimladau digofus y brenin, a gymhwyswyd gau

y prophwyd atto, yr hyn a'i dygodd i deimlad o'i ym-
ddygiad euog. Yn 80fed Psalm, yn yr hon y darlunir

cenedl Israel dan y gydmariaeth o winwydden wedi ei

dwyn allan o'r Aipht, a'i phlanu yn Nghanaan, mae
genym ar unwaith ddernyn prydferth o farddoniaeth

yn gystal ag esiampl hynod o dlws o alegori (adn.

8-16). Mae alegori arall (Esa. v. 1-7) mewn perthynas i

genedl Israel, wedi ei thynu oddiwrth winUan a blanwyd
â'r winwydden oreu, mewn bryn tra' ffrwythlon, ynghyd
â phob mantais i ddwyn ffi-wyth, ond etto yn d^vyn dim
ond grawn gwylltiou. Mae damegion ein Harglwydd yn
cyfranogi o natur alegori. Gadawa y cymhwysiad o

honynt i'w wrandaw'yr ; ond yn nameg yr hauwr mae
genym yr alegori a'r deongliad (Luc viii. 4-18). Dylai
alegoriau yn y cyffredin fod yn fyr ; oblegid anhawdd
ydyw dal i fynu y dyddordeb ynddynt ; ond yn ein hiaith

ein hunain mae genym eithriad hynodfawr i hyn yn
Nhaith y Psrerin.

ALELLT^IA, neu Halelu'jah. Y gair Hebraeg hwn,
yn arwyddo mohcch yr Arghoydd, a geir yn nechreu a

diwedd amrj^w Psalmau, yn enwedig tua diwedd y Uyfr,

megis Ps. cxi., cxn., exiii., cxvii., cxxxv., cxlvi., cl. Cyf-
ansodda faich can y saînt ar gwymp Babylon (Dat. xix.

1-6), a diynwys roddiad goruchel o fawl i Dduw.
AL'LON (p^K), y ddericen, pren eithaf adnabyddus.

Cyfieithir y gair n?^ {Elah) yn aml yn dderwen yn y
cyfieitlìiad Saisoneg. 'Tardda y ddau air o'r un gwreidd-
yn, ac arwyddant bren cadarn, caled ; ond mae yr hen
gyfieithiadau yn gyffredin yn gwneuthur gwahaniaeth
rhyngddynt, gan ddeall wrth AUôn y dderwen ; ac er fod

Elah yn cael ei gyfieithu mewn amrywffyrdd,crediryn awr
yn gyffredin gan ddynion dysgedig yr arwyddai y pren teb-

erinth neu turpentine. Yn Esa. vi. 13, maent yn cael eu
gwahaniaethu yn bendant oddiwrth eu gilydd fel yr 'Elah'

(C. C. y Uwyfen), a'r ' AUôn ' (y dderwen) ; ac hefyd yn
Hos. iv. 13, 'dan yr AUôn' (y dderwen), 'a'r boplysen a'r

Elah ' (Uwyfen). Ond ni gawn hefyd y geiriau yn cael

eu cymeryd y naiU am y Uall, megis yn Esa. ii. 29, 30.

Ymddengys fod amryw fathau o dderw yn Palestina,

4
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Yr oedd derw Basan yn hynod o enwog yn yr hen amser-

oedd, a chyfarfyddh- â fforestydd o honynt yn bresenol yn

y rhan hon o'r wlad. dderw Basan y gwnai y Tyriaid eu

rhwyfau (Ezek. xxvii. 6) . Sonir am lywodraethwyr a dyn-

ion mawr dan y gyffelybiaeth o dderw Basan, i arwyddo eu

AI.LON (|>K1!\V).

galhi a'u cadernid (Esa. ii. 13 ; Zech. xi. 2). Darlunir yr

Amoriad ' fel un mor gryf a derw ' (Amos ii. 9). Cyf-

lawnai yr luddewon euhjn-addolgar eu defodau pagan-

aidd dan y derw a choedydd eraill
;
yr oedd y coedwig-

oedd yn ddewis fanau i addoh, megis yr ymddengys
oddiwrth y coffa aml a wneir am danynt yn ysgrifeniadau

hanesyddol a phropwydol yr H. D. Yn mhhth y Der-
wyddon, ymddengys y tehd rhyw ddirfawr barch i'r derw
ac i'r uchelwydd (mistlelne) a dyfai amynt.
Mae y derw, y ffawydd {beech), a'r castanwydd [chest-

nut), &c., yn perthyn i ddosparth y Gorylacece, y cyll,

neu goed cnau, ac y mae yn hynod am hir barhad a'i ym-
ddangosiad gorwych. Mae y dderwen gyffredin

(
Çuercus

robur), mor adnabyddus yn Lloegr, yn blaguro yn ehelaeth'

yn nyffryn Moreh, ae ar ochor orllewinol yr lorddonen.

Gyda golwg ar yr Elah a'r AUôn, teg ydyw ychwanegu
fod Dr. Thompson, awdurdod uchel, yn taeru yn dyn fod

y ddau air yn cael eu defnyddio yn ddiwahan am yr un
pren—sef y dderwen—neu am amrywiaethau gwahanol o

honi, un efallai yn hygwymp, a'r ail yn fyth-wyrdd. Pren
cydmariaethol anaml ydyw y teberinth yn Mhalestina, a
chyda golwg ar gadernid nis gellir ei gydmaru a'r dderwen
{The Land and the Booh, pp. 243, 244).

AL'MON, Y Pren, sydd bron yn debyg i'r peach. Daeth
yn ddechreuol o Syria a Barbary, ond a wrteithir yn awr
yn helaeth yn neheudir Europe. Mae y dail yn hir-grwn,

ac yn fylchog fel min Ihiwhf ; mae y blodau yn ddybhg

;

y ffrwyth yn gigog, fel y peach ; o fewn i'r bywyn hyn
mae pUsgyn Uyfn, gwastad, tyllog, ac yn cynwys y cnew-

yllyn, neu yr almon,yr hwn yw yr unig ran bwytadwy o

hono. Mae dau fath o almon, y per a'r chwerw ; ond nid

oes ond ychydig o wahaniaeth rbwng y prenau ac sydd
yn cynyrchu y ffrwyth, ac ychydig iawn rhwng y cnewyll-

ynau eu hunain. Cynwys rhisgl yr almon cliwerw, fodd
bynag, prussic acid, ac y mae yn troi yn wenwyn i gwn a
chreaduriaid eraiU, ac weithiau i ddyn. Yn wir, mae
essential oil o almon chwerw wedi profi yn wenwyn tra

ffyrnig i ddyn.

Yn mhhth y gwiail a osododd Jacob yn y cafnau dyfr-

oedd yr oedd rhai o îp {luz), a gyfieithir cyll ; ond
arwydda y gair cyferbynol yn yr Arabaeg y pren almon,

a dywed y liabbiniaid mwyaf dysgedig mai dyna hefyd
ydyw ystyr y gair Hebraeg.

Defnyddir y gair ^píî', shahed, mewn manau eraiU i

arwyddo y pren almon. Ymddengys taw y gwahaniaeth
rhwng y ddau air yw hyn, arwydda y blaenaf yr almon
gwyUt ; a'r olaf yr almon gwrteithiedig. Mae Abulfeda
yn gwneud gwahaniaeth peudant rhyngddynt (Duncan's

Dispensatory, 163 ; Beck's ATed. Jurisprudence, 982
;

Rosen., Bot., 270). Yn yr anrhegion a ddanfonwyd gan
Jacob i'w fab Joseph, i'r Aipht, yr oedd, yn mhhth pethau
eraiU, ahnonau (Gen. xhii. 11). Gwialen Aaron, pan ei

gosodwyd yn mhabeU y cyfarfod gyda gwiaü penaethiaid

y gynuUeidfa, a gafwyd dranoeth, fel arwydd o gymerad-
wyaeth dwyfbl, wedi ' bwrw blagur, blodeuo blodau, a

dwyn almonau' (Num. xvii. 8).

Solomon, wi'th dynu darhin o henaint, a ddywed 'y

pren almon a flodeua ' (Preg. xii. 5). Tybir yn gyffredin

fod blodau gwynion y pren ahrion yn cael eu defnyddio i

CANOHENAU AI.MON—ni,ODA0 A FFRWYTHAU.

arwyddo gwallt gwyn ar ben hen ddyn (Rosen., Bot, 271);

ond yn ol Gesenius, nid blodeuyn gwyn, ond rhosyn-goch

sydd ar y pren almon. Cyfieitha ef y geiriau Hebraeg

yn 'yr almon a wrthodir,' h.y., y cnewyUyn, gan yr hen wr,

oherwydd ei fod heb ddanedd, er ei fod yn ffrwyth tyner

a blasus (847).

Mae yr almond yn rhoddi ei enw {Amygdalus) i'r
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Amì/gdalacece, is-ddosparth o deulu mawr y rhosyn, y rhai

a hjTiodir gan eu ffrwyth clg-guddledig. Mae yn anedig

o Asia a gogledd Affrica, ac y niae digonedd o hono yn
Mhalestina.

AL'MUtrlM (pren sandal coch

—

Fterocarpas santaìi-

viìts—j dwyrain ; neu efallai pren sandal gwyn

—

San-

tahim aUmm—noàe(\ÀQ am ei beraroglau), a ddygwyd o

Ophir yn llongau Hiram i Solomon, yr hwn a wnaeth o

AI.MUGIM ((PEEN SASDAI.).

honynt ' annelau i dy yr Arglwydd, ac i dy y brenin, a
thelynau a saltringau i gantorion : ni ddaeth y fath goed
ahnugim, ac ni welwyd hyd y dydd hwn' (1 Bren. xi. 12).

Mae y pren sanclal yn pei-thyn i deuhi y planigion dicoiy'

ledonous a elwir Santalocece. Mae ei gynddrychiolwyr
idd eu cael yn mliob gwlad, naiU a'i fel prenau mawrion,
manwydd, neu blanigion llysieuawl. Yn Mhrydain cyn-
rychiolir hwynt gan yr uchelwydd a elwir y Uiain-ddail

Bastard Toadflax {Tliesiiim linonhylìum), a gyfarfyddir yn
y rhanau hyny o Loegr Ile mae'r pridd-galch jn ffynu.

Mae y Santallum alhum. yn cael ei ddwyn yn barhaus o
Malabar, Ue y tyf i faintioli mawr.
A'LOES (Heb. ähalotli), math o blanigion, yn cynwys

nifer luosog o amrywiaethau. Mae yn gynwysedig o
blanigion sudd-Iawn â dail cadarn, y rhai ni thaflant ond
ychydig allan, ond a sugnant i mewn yn nerthol trwy y
wyneb—yr hyn sydd gyneddf bwysig iawn iddynt hwy,
gan fod yr hoU deulu yn gyfansoddedig o blauigion a
dyfant ar diroedd sych, cras, ac mewn hinsoddau poethion,
a'r rhai nis medrant sugno fawr o faeth trwy eu gwreidd-
iau, y rhai a wasanaethant yn hytrach fel attegion i'w
dal i fynu yn syth nac fel cyfryngau maethu (Thomson,
Mat. Med., ü. 297).

^

Mae y resin a geir oddiwrth yr aloës, yn gystal a'r pren
ei hun, yn beraroglus

; a dyna paham yr arferid hwynt
gyda sylweddau arogl-ber eraill, i berárogli gwisgoedd,

gwelyau, a chyrph meirw ; megis yn Ps. xlv. 8, ' Arogl
myrrh, aloës, a chasia sydd ar dy hoU wisgoedd ;' Diar.

vii. 17, ' Mi a fygderthais fy ngwely â myrrh, aloes, a
cinamon.' Yr arogl-ber y cyfeirir atto yma ydoedd attar

aloës, ac a geir allan o ranau pydredig o'r cyff a changenau
yr Aquilaria, neu y lign-aloe, ac o werth bron anghred-
adwy. Ffui'fia ddefnydd y perarogl yn wythienau yu y
pren, yr hwn a dry yn dywyll ei liw, ac yna torir hwynt
allan, a chwedi ei briwio suddir hwynt mewn dwfr am
gryn amser, ac yna distellir Iiwynt. Pren Aloës y Bibl

ydyw y pren eagleicood {Aquilaria açjallochum), geuedigol
o Ásia Ddeheuol, a phan yn ei gyflawn faintioli, ynghylch
120 droedfeddi o uchder, ac o 12 i 14 troedfedd o am-
gylchedd. Nid ymddengys taw gyda bwriad i berarogli

corph ein Harglwydd y darfu Nicodernus ddwyn ' myrrh
ac aloës ynghymysg tua chan pwys,' mae yn debygol taw
ei amcan ydoedd gwrthweithio unrhyw arogl annymunol
yr hwn mewn gwledydd poethion sydd yn cyfodi oddi
wrth gyrph meirwon ; oblegid ymddengys na chafodd y
cymysg a ddygwyd ei gj-mhwyso at y corph ei hun, ond
at y diUad yn y rhai yr oedd wedi cael ei oblygu, ' Yna
y cymerasant gorph yr lesu ac a'i rhwymasant mewn
llieiniau, gydag aroglau, fel y mae arfer yr luddewon ar

gladdu ' (loan xix. 39, 40). Mae y dyb hon yn cael ei

chadarnhau gan yr esgusawd a wnaeth Crist dros y
ddynes yr hon, ychydig cyn hyny, a ddygasai flwch o

enaint, gan ei dywallt ar ei ben, pan yn eistedd i fwyta

I.1GN-ALOE.

yn nhy Sinion y gwahan-glwyfus :
' Gadewch iddi ; h^m

a allodd hon, hi a'i gwnaeth ; hi a achubodd y blaen i

eneinio fy nghorph erbyn y claddedigaeth (Marc xiv. 6-8).

Yn ddiau uis gallasai fod gan ein Harglwydd un cyfeiriad

yma at berarogli ei gorph.

Gwneid defnydd niawr gynt, fel yn bresenol, o aloës

fel meddyginiaeth. Maent yn werthfawr iawn fel carth-
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wyr; ond ni.cbawn un cyfeiriad attynt yn yr Ysgrythyr
íel meddyginiaeth.

ALTHA ac O'MEGA, y Uythyrenau cyntaf ac olaf o'r

egwyddor Roeg. Cyfenwir Crist felly oblegid efe ydyw
y dechreu a'r diwedd, y cyntafar diweddaf; mewn geiriau

eraiU, fod tragywyddoldeb yn un o briodoleddau ei natur

;

ac yn ganlynol fod y darluuiad yn brawf o'i dduwdod
(Dat. i. 8 ; xxi. 6 ; xxii. 13).

ALPHE'US. L Tad lago y lleiaf, un o ddeuddeg
apostol ein Harglwydd (Matt, x. 3), ac efallai un arall o'i

ddisgyblion Judas neu Jude, yr hwn oedd o leiafyn frawd
i lago (Luc vi. 15, 16 ; Act. i. 13 ; Judas 1). Enw ei

wraig oedd Mair (Marc xv. 40). Ymddengys hefyd y
gelwid ef Clopas, K\í07ra?, gwraig yr hwn, sef Mair, a

elwir yn chwaer i'r forwyn fendigedig (loan xix. 25), a
mam lago y Ileiaf, Joses, Judas, a Salome. Yr oedd y
rhai hyn yn gefndyr i'n Harglwydd, ac. yn ol y dull ludd-
ewig o gyfrií' perthynas, geUid eu galw yn frodyr iddo.

A dyma y rheswm dros fod ei gyd-drefwyr yn gofyn,
' Onid dyma mab y saer ? onid Mair y gelwir ei fam ef ?

a lago, a Joses, a Simon, a Judas, ei frodyr ef ? ac onid yw
ei chwiorydd ef oU gyda ni? (Matt. xiii. 55, 56 ; Marc xv.

40). 2. Tad yr efengylwr Matthew, neu Lefi, (Marc ü. 1 4).

ALLOR, lle yr arferid llosgi ebyrth neu offiymau, neu

y cyflwynid hwynt i Dduw. Er y darUenwn am Cain yn
dwyn ffrwyth y ddaeai', ac am Abel yn dwyn o flaen-

ffrwyth ei ddefaid, yn offiymau i'r Arglwydd (Gen. iv. 3,

4), y rhai a elwir yn ebyrth yn Heb. xi. 4, etto nid oes

genym hanes am aUorau cyn y diluw. EfaUai y Uosgid
ebyrth yr amseroedd boreuol hyny ar y ddaiar. Y son
cyntaf a geir am aUor ydyw pan ddarfu i Noah a'i deulu,

a'r gwahanol anifeUiaid ddyfòd aUan o'r arch : 'A Noah a

adeUadodd aUor i'r Arglwydd, ac a gymerodd o bob anifail

glân, ac bob ehediad glân, ac a offiymodd boeth-oôrymau
ar yr allor (\iii. 20), Ac nid ydym yn cyfarfod ag un
cyfeiriad at allorau ar ol hyn hyd amser Abraham, yn
nghlych 400 o flyneddau wed'yn ; ond dylid cofio fod

hanes y tymhor hwnw, yn gystal a'r un cyn-ddiluwiol,

yn fyr iawn. Gwnaeth Abraham, wedi dyfod o Ganaan,
wrth 'dramwyo trwy'r tir hyd le Sichem,' adeiladu allor

i'r Arghvydd ; a phan symudodd oddiyno yn agos i Bethel,
' adeUadodd yno allor i'r Arglwydd, ac a alwodd ar enw
jr Arglwydd ' (xü. 7, 8). A phan, ar ol hyn, y daeth i

Hebron, adeüadodd yno hefyd allor i'r Arglwydd (xiii.

18) ; a phan alwyd arno i offrymu ei fab ar fynydd
Moriah, 'adeUadodd aUor yno hefyd, ac a osododd y coed
mewn trefn, ac a rwymodd Isaac ei fab, ac a'i gosododd ef

ar yr allor, ar uchaf y coed' (xxii. 9). Dyma'r cyfrif

cyntaf a gawn am seremoniau aberth, a chyfrif tyner
iawn ydyw. Yr ydym wed'yn yn darllen am allorau a
adeUadwyd gan Isaac yn Beerseba (xxvi. 25) ; gan Jacob
yn agos i Sichem (xxxiii. 20), ac yn Bethel (xxxv. 1, 3, 6,

7) ; gan Moses cyn iddo ef a phlant Israel ddyfod i Sinai

(Exod. xvii. 15). Mae yn ddigon tebygol taw adeiladau
digon diaddurn a thrwsgl oeddynt, jn gyfansoddedig o
geryg neu bridd. Ar Sinai derbyniodd Moses gan yr
Arglwydd y gorchymyn canlynol, yr hwn, dalier sylw, a
gyfeiriai at allorau o'r fath hyn:—'Gwna i mi aUor bridd,

ac abertha arni dy boeth-ebyrth a'th offrymau hedd, dy
ddefaid a'th eidionau. Ac os gwnai i mi allor geryg, na
wna hi o geryg nadd : pan gottech dy forthwyl arni, ti

a'i halogaist' (xx. 24, 25).

Ond yn awr derbyniodd Moses orchymyn gan yr Ar-
glwydd i gyfodi y tabernacl, pabell y cyfarfod (xxxv.
1-9 ; xl. 2), Yn gysylltedig ag ef yr oedd d\vy allor

;

allor y poeth-offrwm, ac allor yr arogl-darth. Sefai
allor y poeth-offrwm yn y cyntedd o flaen y täbernacl, ac
arni yr offrymid yr aberth boreuol a hwyrol, ynghyd â
lluaws offrymau eraill (xxxvüi. 1-7). Sefai aUor yr arogl-

darth yn y Ue sanctaidd, ' o flaen y wahanlen sydd wrth
arch y dystiolaeth,' ac arni y Uosgid perarogl foreu a
hwyr ; ac nid oedd dim offiymau o un math i gael eu
hotfrymu arni (xxx. 1-10; xxxvii, 25-28). Pan yr
adeUadwyd y deml wed'yn gan Solomon, yr oedd yn
gysylltiedig a hi aUor y poeth-offrwm ac allor yr arogl-

darth (1 Bren. ix. 25).

Adeiladid allorau yn aml ar lefydd uchel, ac hyd yn od
ar benau bryniau. Mae genym esiampl o hyn yn yr
allorau paganaidd y sonir am danynt yn yr Ysgrythyrau,
megis y rhai a adeilad\vyd gan Balac ar ddymuniad
Balaam (Num. xxii. 41 ; xxüi. 1, 3, 9, 14, 28-30). Yn
ol cyfraith Moses nid oedd ebyrth i gael eu hoffrymu ond
yn unig lle yr oedd y tabernacl (Deut. xü. 13) ; ac etto

AI.I.OR HJDDF.WIO.

cyfarfyddwn a rhai eithriadau i hyn. Awdurdodwyd
Gideon i adeiladu allor i'r Arglwydd ar ben craig, ac i

offrymu aberth arni yno (Bam. vi. 26). Ordeiniwyd

Dafÿdd gan Dduw i adeiladu allor ar lawr dyrnu Arafnah

y Jebusiad ar fynydd Moriah, ac efe a offrymodd yno
boeth-offrymau ac offrymau hedd (2 Sam. xxiv. 18-25).

Ymddengys fod yr arferiad o offrymu ebyrth ar lefydd

uchel yn un cyffredin yr amser hyn; etto nid yw yn cael

ei gymeradwyo. Am ddechreuad teyrnasiad Solomon

dywedir, ' Etto y bobl oedd yn aberthu mewn uchelfa-

oedd, oherwydd nad adeilasid ty i enw yr Arghvydd, hyd

y dyddiau hyny. A Solomon a garodd yr Arglwydd, gan

rodio yn neddfau Dafydd ei dad, etto mewn uchelüioedd

yr oedd efe yn aberthu ac yn arogl-darthu. A'r brenin

a aeth i Gibeon i aberthu yno ; canys hono oedd uchelfa

fawr. Mil o boeth-offrymau a offrymodd Solomon ar yr

aUor hono' (1 Bren. iii. 2-4). Mae yn deUwng o sylw

fod Gibeon y pryd hwnw, a chwedi bod am gryn amser,

yn orphwys-Ie y tabernacl (1 Cron. xvi. 39 ; xxi. 29 ;

2 Cron. i. 3) ; etto ymddengys fod gwrthwynebiad iddo

fel uchelfa.

Darfu i Solomon, yn ei henaint dirywiedig 'adeiladu
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uchelfa i Chemos, ffieidd-dra Moab, yn y bryn sydd ar

gyfer Jenisalem ; ac i Moloch, ffieidd-dra meibion Ainmon;
ac felly y gwuaeth efe i'w holl wragedd dyeitlir, y rliai a

arogl-darthasant ac a aberthasant i'w duwiau' (1 Bren. xi.

7, 8). Yinddengys i uchelfaoedd fel llefydd i aberthu

gymeryd meddiant cryf o feddyliau yr Israehaid. Mae
yn achwyniad a ddygir yn barhaus yn erbyn brenliinoedd

Judah ac Israel ; ac hyd yn od pan roddir canmoliaeth i

un o honynt, cysylltir ef yn gyíîredin a'r eithriad hyu :

'Il/' liynìj ni thynwyd ymaith yr uclielfeydd
; y bobl oedd

etto yn offiymu ac yn arogl-darthu yn yr uchelfeydd'

(1 Bren. xxii. 43).

Pan yr oedd Paul yn Atlien, fe gafodd aUor ar yr hon
yr ysgrifenasid '/'r Daw nid adwaenir,' ueu, '/'r Duw
anadnahìjddus! Mae llawer o amcan-dybiau wedi cael

eu ffiirfio mewn perthynas i'r geiriau hyn, a Uawer o

walianol olygiadau wedi cael eu ffui-fio ; ond amcan-dybiau
ydynt, heb eu hattegu ag unrhyw brofion boddhaol ; ac

yr ydym jn credu taw gweU ydyw cyffijsu ein hanwybod-
aeth, na thadogi i ni eiu hunain ueu eraiU dybiau ac y mae
yn amhosibl eu profi.

AM'ALECIAID, Uwyth neu genedl yn Arabia Ger-
ygog ; Ilwyth crwydrawl yu ddigon tebygol, gan y ceid

hwynt mewn gwahanol ranau o'r wlad. Ceir y son cyntaf

am danynt yn Gen. xiv. 7 ; Ue y dywedir i Cedorlaoraer

'ddychwelyd a dyfod i Eumispat, hono yw Cades, a tharaw
hoU wlad yr Amaleciaid.' rth Cades mae i ni ddeall

y rhan houo o Arabia Ile yr oedd yr Israeliaid wedi trigo

cyhyd cyn iddynt gychwyn ar eu taitli olaf i Ganaan.
Ymddeugys ei bod yu gyfleuedig ar y tu gorllewin i fyn-

ydd Hor yn Idumea(Deut. i. 2, 19, 46; Num. xx. 14-22).

Yn flaenorol i hyn yr oedd yr Amaleciaid wedi ymosod
ar yr Israeliaid mewn rhan arall o'r wlad, sef Rephidim,
cyn iddynt ddyfod i Sinai (Exod. xvii. 8-16 ; xix. 1, 2).

Mae y rhan ddeheuol o Ganaan yn ymgolli yn ddiarwybod
yn Árabia Gerygog. Adwaenid hi dan yr enwau 'y

dehau,' a ' thir y dehau' (Gen. xii. 9 ; xiii. 1, 3 ; xx. 1 ;

xxiv. 62). Pan ddychweíodd yr ysbiwyr ar ol chwüio'r

wlad, adroddasant yn mhlith pethau eraiU fod 'yr Amal-
eciaid yu trlgo yn nhir y dehau' (Num. xiii. 29). Yn y
beiiod nesaf dywedir hefyd fod 'yr Amaleciaid a'r Canaan-
eaid yn trigo yn y dyft'ryn,' gan gyfeirio yu ddiau at Cades,

neu gyraydogaeth y Ue hwnw ; fel y ceir hwynt yn awr yn
y rhan o'r wlad a sonir am dani yn nyddiau Cedorlaomer, a
j)han y 'rhyfygasant fyned i ben y mynydd, yna disgynodd
yr Amaleciaid a'r Canaaueaid, y rhai oedd yn preswylio yn
y mynydd hwnw, ac a'u tarawsant, ac a'u difethasant hyd
Hormah' (xiv. 25, 44, 4.5). Yn Barn. iii. 12, 13 ; v. 14

;

vi. 3, 4, 7, 12 ; X. 12, souir amryw weithiau am yr Amal-
eciaid yn dyfod yn erbyn Israel, weithiau gyda'r Moab-
iaid, yr Ammoniaid, neu y Midiauiaid ; ac er na wneir
coffa pendant am eu trigle, etto mae amryw amgylchiadau
yu arwyddo iddynt ddyfod o'r rhan ogledd-orllewinol o

Arabia Gerygog. EfaUai iddynt yn ystod un o'r rhuthr-
iadau hyn dreiddio i Ganaan cybelled a rhaudir Ephraim,
ac iddynt sefydlu eu hunain yno am dymhor, gan y cawu
fynydd yno a elwir ' mynydd yr Amaleciaid ' (Barn. xii.

1.5 ; gwel hefyd v. 14). Yn 1 Sam. xv. 7, dywedir, 'A
Saul a darawodd yr Amaleciaid o Hafila, fíbrdd y deíech
di i Sur, yr hon sydd ar gyfer yr Aipht,' darluniad a
gyfeiria, yu amlwg at y rhauau gogleddol o Arabia Ger-
ygog, ar y dehau a'r gorUewin. Ychydig cyn dadym-

chweliad Saul, darfu 'Dafydd a'i wyr fyned i fynu, a
rhuthro ar y Gesuriaid, a'r Gezriad, a'r Amaleciaid : canys
hwynt-hwy gyut oedd yn preswylio yn y wlad, ffordd yr
elych di i Sur, ie, hyd wlad yr Àipht ' (xxvii. 8) ; ac yn
fuan ar ol hyny gwnaeth yr Amaleciaid dalu y pwyth trwy
ruthro ar y 'dehau, ac ar Siclag, a'i tharo, a'i Ilosgi â thân'

(xxx. 1). Mae y ddwy adnod hyn yn cyfeirio at ranau
gogledd-orllewinol Arabia Gerygog (gwel hefyd ad.. 1 4).

Mewn amser diweddarach, efaUai yn nyddiau Hezekia]i,

ymddengys i nifer 'o feibion Simeou fyned i fynydd Seir,

a tharaw hefyd y gweddill a ddiangasai o Amalec, ac a
wladychasant yno' (1 Cor. iv. 42, 43). Oddiwrth yr holl

adnodau hyn wedi en gosod wrth eu gilydd, ymddeugys
fod sefyllfa ddaiaryddol yr Amaleciaid wedi cael ei ben-

derfynu yn bur eglur. Ymddengys nad oeddynt wedi
eu cyfyugu i un rhau o Arabia Gerygog, ond y ceid

h^vynt yn benaf yn y rhanau gogleddol, o'r tu dehau i

Ganaan.
Mewn perthynas i ddechreuad yr Amaleciaid, mae

Uawer yn tybied eu bod wedi disgyn o Amalec, wyr Esau
(Gen. xxxvi. 12) ; ond mae y dyb hon yn sylfaenedig yn
benaf ar yr aragylchiad fod un o'r enw wedi ei gael, yr

hyn, fel prawf, uid yw o neinawr gyfrif. Muutumia
eraiU nad oeddynt yn hanu o Esau, oud eu bod yn Ilwyth

Ilawer henach, a'u bod yn disgyn yu uniongyrchol oddi

wrth Noah, efallai yn Uinach Ham, fel y dywedir gan
ysgrifenwyr Arabaidd, tyb y teiralwn duedd i'w mabwys-
iadu. Mae y son am dauyut yn uyddiau Cedorlaomer

yn brawf cryf o hyn : oblegid, er y dywedir na ddichon y
geiriau, ' hwy a darawsant wlad yr Amaleciaid,' arAvyddo

mwy eííillai ua'r wlad yn mlia im y trigasaut wed'yu,

etto yr olaf ydyw y deongliad mwyaf naturiol o'r geiriau,

a'r hyn a ymgynygai gyntaf i feddwl darllenwr cyffrediu.

Mae hyuafiaeth yr Amaleciaid yn cael ei gadaruau gan
brophwydoliaeth Balaam : 'A phan edrychodd ar Amalec,

efe a gymerodd ei ddameg, ac a ddywedodd, Dechreu y
cenhedloedd yAv Amalec, a'r diwedd fydd darfod am dano
byth' (Num. xxiv. 20). Ymddengys yma gyferbyniad

rhwng y geiriau ' dechreu ' a ' diwedd/ yr hyn a ofyn i'r

cyntaf gael ei gymeryd yn yr ystyr ' boreuafj ond ni

fyddai hyn mewn un ystyr yu wir os oeddyut wedi disgyn

oddiwrth Esau.

AMA'NA, rhestr o fynyddau a elwir Amanus yn Cili-

cia, neu 301 hytrach ran Auti-Lebauou, fel Hermon a

Seuir, y rhai a enwir gyda hwyut yn yr un adnod (Cau.

iv. 8). Efallai y tardda Abaua neu Amana, un o afonydd

Damascus ynddo.; ac i'r myuydd a'r afou mewn canlyniad

gael yr un enw.

AMA'SA. [JoAB.]

AM'BEE,, sylwedd o natur resin. Ceir ef mewn gwa-
hanol ranau o'r byd, ond ceir y swm mwyaf o hono mewn
glo ar fôr-lanau y Baltic, oddeutu cul-fôr Dantzic, a

geneuau y Yistula a'r Nieman ; a chau fod yr haenau a'i

cynwysant yu rhedeg i'r môr, teffir ef i fynu gan yr

ystormydd, á cheir ef yu nofio ar y wyneb (Thoiiison's

Mai, Med.^ i. 3). Ceir y gair 7ÜSrn, a gyfieithir amber
yn ein cyfieithiad ni, yn Ezek. i. 4, 27; viii. 2; ond barn

gydunol beirniaid ydyw mai nid amber yw ei ystyr.

Nid ydynt, fodd bynag, mor gydunol gyda golwg ar yr

hyn a arwyddocäa, Arferai y Deg a Thì-iugain 'i'i\eKTpov,

a'r hen gyfieithiad Lladin eledruìn, am y gair Hebraeg

;

ac arwydda y gair hwn uid yn unig amber, ond metel
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dysglaer cyfansoddedig o aur ac arian, yr liwn a gyfrifid

fawr werth gan yr lien bobl gynt. Tybia Bochart, Le
Clerc, ac eraill, yr arwydda fetel cymysgedig o aitr a phres

puredig, ac yn meddu ar ddysgleirdeb aur a chaledrwydd

pres (Roseu., Min., 55). Gesenius a ddeall wrth y gair

'pres wedi ei wneud yn Uyfu, h.y., wedi ei gaboh' (313).

Mae y prophwyd Ezekiel, yn yr adnodau y cyfeirir attynt

yn awr, yn cydmaru a'r sylwedd Chasmal ddysgleirdeb

rhai gwrthrycliau a welodd mewn gweledigaeth. Wrth
ddarhioio cyffelyb weledigaeth (Dat. i. 15) mae loan yn
arfer y gair )(a\Ko\i^avo^, yr hyn a arwydda pres dysglaer

(C. S., pres puredig) ; a chybelíed ac y mae adnod gyffelyb

yn myned, gwna liyn gadaruhau yr ystyr a roddir gan
Gesenius.

AMEN' {Heh. JÖN ; Gr. àfjíw), a arferir yn benaf fel

rhagferf, ac yn cario gydag ef yn gyffredin y drychfeddwl

wiríonedd, sicrwydd, ffyddlondeb. Defnyddir ef i

ddynodi—
(1.) Cadarnhad : mewn gwirionedd, yii wir, felly y

mae (Matt. v. 18, 26; vi, 2; ae amrywiol adnodau eraill).

Trwy gydmaru Matt. xvL 28 â Luc ix. 27, a Marc xii. 43

â Luc xxi. 3, mae yn amlwg fod àfj.ì]!' yn gyfystyr ag
à\rì9â)ç, yn wir; ac felly mae y LXX yn cyfieithu ÎÖN yn
yn à\r]9óûç (Jer. xxviiL 6).

Mae yn beth hynod na wna neb yn y T. N. ond ein

Harglwydd ai'fer àfx!]v ar ddechreu brawddeg fel gair o

gadarnhad. Trwy yr oll o efengyl loan, ac yn hono yn
unig, arfera y gair wedi ei ddyblu, er mwyn ychwanegu

y cadarnhad, yn ol duU yr Hebreaid.
• (2.) Cydsyuiad neu ddymuniad : felly y byddo (Deut.

xxviL 14-26 ; 1 Bren. i. 36 ; Neh. v. 13 ; Jer. xL 5
;

xxviii. 6). Yn yr ystyr hyn arferir ef i amlygu dy-

muniadau da (Rhuf xv. 33 ; xvL 20, 24 ; GaL vL 18
;

1 Pedr V. 14); mewn gweddi (Matt. vi. 1 3) ; wrth roddi

mawl, a diolch (l Cron. xvL 36; Ps. cvL 48; Rhuf. L 25;

ix. 5 ; xi. 36 ; 1 Cor. xiv. 16 ; Dat. i. 6 ; v. 14). Fel

amlygiad o ddifrifoldeb mae y gair weithiau yn cael ei

ddyblu, felly byddo, felly byddo, (Num. v. 22 ; Neh. viiL

6; Ps. xh. 14; lxxiL 19; lxxxix. 53).

(3.) Ymddengys yr arferir ef i amlygu diwedd neu
orpheniad (Matt. xxviiL 20; Marc xvi. 20; Luc xxiv. 58;
loan xxL 25).

(4.) Arferir ef i ddarlunio ein Hai*glwydd. ' Y pethau
hyn y mae Amen yn eu dywedyd,' ac ychwanegir yr
esponiad yn uniongyrchol, ' y tyst ffyddlon . a chywir

'

(Dat. iii. 1 4). ' Oblegid hoU addewidion Duw ynddo ef

ydynt ie, ac ynddo ef amen, er gogoniant i Dduw trwom
ni' (2 Cor. i. 20) ; h.y., maent wedi eu sefydlu yn anffael-

edig trwy ei air, wedi eu cadarnhau yn ddialw yn ol

trwy ei farwolaeth, ac a gant yn sicr eu cyflawni yn eu
tymhor,

AM'ETHYST, maen gwerthfawr, a'r nawfed ar ddwy-
froneg yr arch-offeiriad (Exod. xxviii. 1 9), a'r ddeuddegfed
yn sylfeini y Jerusalem newydd (Dat. xxi. 20). Yn yr
adnod flaenaf cyfieithir y gair Hebraeg àfíéèucrToç ; a
dyma'r gair a ddefnyddir hefyd yn yr ail adnod. Yr
amethystau mwyaf gwerthfawr ydyw y rhai a ddygir o
gyfandir India. ac ynys Ceylon ; y nesaf inewn gwerth
ydyw y rhai BraziÌaidd. Pan mae y Uiw yn dda, mae'r
amethyst yn cael ei dori a'i gaboli, ac y mae yn em o
gryn brydferthwch {Edin. Ency. xiv. 545).

AMMHAIiCHEDIC—AF.' 1. Anweddaidd (1 Cor.

vii. 36). 2. Cywilydd neu warthus : y rhanau hyny o'r

corph ' ynghylch y rhai y gosodwn ychwaneg o barch
trwy eu cuddio' (1 Cor. xii. 23).

AM'MONIAID (Yr), oeddynt ddisgynedig o Lot, trwy
gysyUtiad anghyfreithlon rhwng ei ferch ieuengaf ac ef ei

hun (Gen. xix. 38). Meddianent y wlad o'r tu gogleddol
i'r Moabiaid, y rhai oeddynt hefyd wedi disgyn oddiwrth
Lot, ac ar y tu dwyreiniol i'r Amoriaid, y rhai a drigent
ar yr ochr orllewinol i'r lorddonen. Perthynai yn flaen-

orol i genedl o gewri a elwid Zamzummimiaid, y rhai a
'ddifethodd yr Arglwydd o'u blaen hwy ; a hwy a ddaeth-
ant ar eu hol hwy, ac a drigasant yn eu Ue hwynt' (Deut.

ii. 20, 21). Eilun-addolwyr peröaith oeddynt. Gelwir
Milcom yn 'ffieidd-dra yr Ammoniaid,' ac felly Moloch yr
un wedd (1 Bren. xi. 5, 7) ; ond nis gwyddom pa un a

oeddynt dduwiau gwahanol. Milcom yn unig a enwir yn
ad. 33, ac yn 2 Bren. xxiiL 13, ac y mae y geiriau Heb-
raeg yn berthynasau agos. Gelwir Cemos yn dduw yr
Ammoniaid (Barn. xi. 24), ond os oedd yn wahanol oddi

wrth Milcom a Moloch, efallai ei fod yn fwy priodol yn
dduw y Moabiaid, er, oblegid eu bod yn berthynasau ac

yn genedloedd cymydogaethol, efallai ei fod yu dduw i

un fel y llall o honynt (Num. xxL 29; 1 Bren. xi. 7; Jer.

xlviii. 7, 13, 46). Gwarafunodd Duw i'r Israeliaid, wrth
fyned mewn i Ganaan, i orthiymu neu ymyraeth a'r

Ammoniaid, oblegid ni fwriadai roddi iddynt eu gwlad.

Ond nid oedd iddynt hwy na'r Moabiaid ryddid i ddyfod
i 'gynuUeidfa yr Arglwydd, hyd y ddegfed genedlaeth

'

(Deut. xxiii. 3, 4), yr hyn, yn marn rhai, a arwyddai nad
oeddynt byth i ddyfod iddi, ac felly yr ymddengys y
deallai Nehemiah y geiriau (xiii. 1, 2). Eglon, brenin

Moab, yn cael ei gynorthwyo gan yr Ammoniaid a'r

Amaleciaid, a 'darawodd Israel, ac a feddianodd ddinas y
palmwydd (Jericho), a hwy a'i gwasanaethasant ef ddeu-

naw mlynedd' (Barn. iii. 13, 14). Amryw flyneddau

wed'yn,darfu i'rAmmoniaid flino a gorthrymu yr Israeliaid

yn Gilead, ar yr ochr ddwyreiniol i'r lorddonen ; croesasant

yr lorddonen hefyd i ymladd yn erbyn Judah, ac yn
erbyn Benjamin, ac Ephraim ' fel y bu gyfyng iawn ar

Israel' (Barn. x. 8, 9). Jephthah, ar ol cael ei ddewis

gan y Gileadiaid fel eu harweinydd, ac ar ol cynyg yn
ofer i heddychu brenin plant Aminon trwy genadwri

gyfeillgar, a'u 'tai^awodd hwynt á lladdfa fawr' (xL 1-33).

Prin yr oedd Saul wedi cael ei ddewis yn frenin pan y
darfu Nahas yr Ammoniad wersyUu yn erbyn Jabes-

Gilead, ar yr ochr ddwyreiniol i'r lorddonen ; a phan
ddarfu y trigoHon arwyddo dymuniad i fyned i gyfaraod ag

ef, gan addaw ei wasanaethu, yr unig delerau a gynygiai

oedd bod iddo ef 'dynu pob Uygad dehau iddynt, ac y gosod-

ai y gwaradwydd hwn ar holl Israel
;

' ac er mor galed oedd

y telerau, gwnaethant eu derbyn, ond iddynt gael saith

diwrnod fel yr anfonent genadau i hoU derfynau Israel.

Pan gariwyd y newydd am hyn i'r ochr orUewinol o'r lor-

ddonen, casglodd Saul fyddin ddirfawr, croesodd yr afon

hono, aeth yn erbyn Jabes-Gilead, ac a Iwyr orchfygodd

yr Ammoniaid (1 Sam. xi. 1-11). Yn mhen Uawer o

flyneddau ar ol hyn, pan yr oedd Dafydd wedi dyfod

i'r orsedd, darfu iddo, er mwyn amlygu. ei deimlad o'r

caredigrwydd a ddangoswyd iddo gán Nahas, brenin yr

Ammoniaid (Nahas araU efallai), ddanfon, ar ei farwolaeth,

genadwri gyfeiUgar o gydymdeimlad at ei fab Hanun, yr

hwn a deyrnasai yn ei le ; ond efe, dan ddylanwad cyng-
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orw^n: di-wg, a gymerodd y cenadau yn ysbiwyr, ac a'u

triuiodd gyda'r anfri mwyaf. Yr Ammoniaid, pan glyw-

saut pa mor anfoddlawn ydoedd Dafydd oblegid y drin-

iaeth a gawsai ei genadau, a ymbarotoisaut i iyfel, ac a

huriasaut y Syiiaid i'w cynorthwyo ; ond byddinoedd

Dafydd a'u llwyr orchfygasant ;
' a'r Syriaid a ofuasaut

gyuorthwyo meibion Auimon mwyach' (2 Sam. x.) Y
ílwyddyn ganlynol darfu Dafydd adnewyddu y rhyfel â'r

Ammoniaid ; cymerwyd Rabbah eu prif-ddinas ; ym-
ddengys i'r holl wlad gael ei gorchíygu, a thriniwyd y
trigoliou yn greulon iawn, yr hyn sydd wedi gadael ystaen

ar gymeriad Dafydd (xii. 26-31). Efallai y gellir ei

ystyried fel esiampl o natur galedawl pechod. Yn ystod

gwai'chae Rabbah y darfu i Dafydd syrthio i'r pechodau
adgas odineb a dynladdiad yu achos Uriah ; a chan

uad adroddir hanesiou yn yr Ysgrythyrau yn eu trefn

amseryddol, gallasai y gweithredoedd ysgeler hyn fod

wedi eu cyílawni cyn iddo gael ei ddwyn i edifeirwch, a

phan yr oedd yn y sefyllfa meddwl annedwydd liono yn
mha un nis gallasai lai na bod mewn canlyniad i'w ym-
ddygiad drygionus blaenorol.

Gwnaeth yr Ammouiaid lìurfio rhau o gyngrair yn
erbyn Jehosophat ; ond, yn rhagluniaeth Duw, darfu

iddynt gwympo allan yn eu phth eu hunain, ac a ddin-

ystrasant eu gilydd, a bu Jehosophat a'i bobl dridiau yn
ysglyfaethu yr yspail, canys mawr oedd (2 Cron. xx. 1-25).

A'r Ammouiaid a roisant roddiou i Uzziah, brenin Judah,

yr hwn a ymddengys ei fod yn dywysog nerthol iawn

(2 Cron. xxvi. 8). Èi fab Jotham a ryfelodd yn eu herbyn,

'a meibion Ammon a roddasant iddo ef gan talent o

arian y flwyddyn hono, a deng mil corus o wenith, a deng
mil corus o haidd. Hyn a roddodd meibion Ammon iddo

ef yr ail flwyddyn a'r drydedd ' (xxvii. 5). Mae yn deb-

ygol taw yr amser hyn y darfu iddynt arfer creulonderau

mawrion tuag at y rhau hono o genedl Isi-ael a drigai ar yr
oclu' ddwyreiniol i'r lorddonen :

' Rhwygasant wragedd
beichiogion,' medd Amos, 'er mwyn helaethu eu terfynau'

(i. 1, 13). Pan y caethghidwyd y Gadiaid, cymerasant
feddiant o'u dinasoedd (Jer. xlix. 1). Gorfoleddasant

uwch beu diuystr y genedl Hebreaidd, 'yn erbyn ty Israel,

pan anrheithiwyd, ac yu erbyn Judah, pan aethant mewn
caethglud ' (Ezek. xxv. 3). Dywedid i Baalis, brenin yr
Ammoniaid, aufon Ismael i ladd Gedaliah, yr hwn oedd
brenin Babilon wedi wueud yn Ilywodraethwr dros ddin-

asoedd Judah, a thau ofal yr hwn yr oedd wedi gosod y
cyfryw rai o'r luddewon ac oedd wedi aros yn y wlad
(Jer. xl. 5, 14). Darfu amryw o'r prophwydi gyhoeddi
barnedigaethau echryslawn uwch ben yr Ammoniaid
(Amos i. 13-15); Zeph. ii. 9; Jer. ix. 25, 26; xxv. 21,

27; xxvii. 2-11; xlix. 1-6; Ezek. xxi. 28-32; xxv.
1-7, 10) ; ond uid oes geuym fawr yn rhagor o'u hanes.

Yn amser Ezra a Nehemiah yr oedd Ilawer o'r luddewou,
a rhai o'u prif ddyuion, ac hyd yn od offeiriaid, wedi
jìriodi gwragedd o blith yr Ammoniaid a chenedloedd
cymydogaethol, ond yn awr gofynid iddynt ymadael â
hwynt, gan fod y cyfryw briodasau yn groes i orchymyn
Duw ; ond nid ymddengys i'r diwygiad i gael ei gario
allan ond yn anmherffaith (Ezra ix. 10; Neh. xiii. 23-30

;

Deut. vii. 3, 4). Pan y darfu yr luddewon dan arweiniad
Nehemiah gymeryd at y gorchwyl o adeiladu muriau Jer-

usalem, Sanballat yr Horoniad, a Tobiah yr Ammoniad,
ac Ammoniaid eraill, ac hefyd Arabiaid ac Ashdodiaid, a

ddangosasant lawer o elyniaeth tuag attynt, ac a gynyg-
asant eu rhwystro yn y gwaith (Neh. ii. 10, 19, 20 ; iv.

1-3, 7, 8 ; vi. 1-9). Yr oedd Sanballat a Tobiah wedi
tfurfio cysylltiadau â'r luddewon trwy briodas ; ac yn
mysg hyd yu od yr luddewon eu hunain ceid personau a

wnaent eu cynoithwyo yu eu hamcanion (vi. 10-19; xiii.

4-9, 28). Yn y rhyfeloedd ag Antiochus Epiphanes,

darfu i Judas Maccabseus ymosod ar yr Ammoniaid, cym-
eryd eu dinasoedd, a Iladd llawer o honynt (1 Maccab. v.

6-8, 24-52). Dywed Justin Martyr fod yr Ammoniaid
yn ei amser ef (yr ail ganrif) yn Iluosog ; ond sicrheir ni

gan Origen nad adwaeuid mo honyut yn ei ddyddiau ef

ond yn unig dan yr enw Arabiaid (liosen. Geog. iii. 16).

AM'ORIAID, llwyth o Ganaaneaid, wedi deilliaw o

Canaau, un o feibiou Ham (Gen. x. 6, 15, 16). Mae yn
rhaid eu bod wedi ymsefydlu yn foreu yn y wlad houo,

oblegid cawn hwynt yno yn nyddiau Abraham (Gen. xiv.

7, 13 ; XV. 16, 21). Ceid hwynt, fodd byuag, mèwn
gwahauol ardaloedd. Wrth deithio trwy yr ' anialwch

mawr ac ofnadwy,' daeth yr Israeliaid i ' fynydd yr Am-
oriaid,' yr hwn a ymddengys ei fod yu agos i Kades-
barnea; 'a'r Amoriaid oedd yn trigo yn y mynydd hwnw
a ddaethant allan i'w cyfarfod hwynt, ac a'u hymlidiasant

fel y gwnai gwenyn, ac a'u difethasant hwynt yn Seir,

hyd Hormah' (Deut. i. 19, 44).

Ymddengys fod yr Amoriaid yn im o'r llwythau mwyaf
grymus o holl hvythau Canaan, a'u bod yn meddianu tir-

iogaeth ar y tu dwyreiniol a gorllewinol i'r Môr Marw
a'r lorddonen. Yr oedd y wlad ar y tu dwyreiuiol i'r

Môr Marw wedi cael ei thrigianu gaji y Moabiaid ; ond
ar yr amser yr aeth yr Israeliaid mewn i Gauaan medd-
ienid hi gan Sehon, brenin yr Amoriaid, yr hwn oedd
wedi gorchfygu y Moabiaid, a chymeryd meddiant o'u

gwlad o afon Arnon hyd afou Jabbok, ac mewn canlyniad

gelwir hi wed'yn yn wlad yr Amoriaid (Num. xxi. 21-32).

Ar y tu gogleddol i'r afon Jabbok, gorweddai teyrnas

araU berthyuol i'r Amoriaid, yr hou oedd efallai yn fwy
eang a grymus nag eiddo Sehon. Pan aeth yr Israeliaid

i mewn iddi Uywodraethid hi gan ' Og, brenin Basan, yr
hwn yn unig a adawsid o weddill y cawri ; wele ei wely
ef oedd wely haiarn; naw cufydd oedd ei hyd, a phedwar
cufydd ei led, wrth gufydd gwr.' Cyi"haeddai gwlad 'dau

frenin yr Amoriaid, y rhai oedd tu yma i'r lorddonen, o'r

afon Arnou hyd fynydd Hermou, y rhan ddeheuol o

Anti-Lebanon;' felly yr oeddynt y mwyaf grymus o hoU
Iwythau Canaan (Deut. iii. 1-12 ; iv. 46-49).

Ceid yr Amoi'iaid hefyd yii y wlad ar ochr orllewinol

y Môr Marw a'r loi'ddouen. Dywedodd yr ysbiwyr, y
rhai a ddanfonwyd i chwiiio y wlad, pau ddychwelasant,
' Yr Amoriaid sydd yn gwladychu yn y mynydd-dir

'

(Num. xiii. 29), gan arwyddo, yn ddiau, y wlad fynyddig
yn neheubarth Canaan ; ac, yn ganlyuol, pan yr oedd
Joshua yn myned yn y blaen â'r gorchwyl o orchfygu y
wlad, a phan yi- oedd trigolion Gibeon wedi cael telerau

ganddo, ' pum breniu yr Amoriaid, y rhai a drigent yn y
mynydd-dir'—brenin Jerusalem, breuin Hebron, brenin

Jarmuth, breuin Lachis, a breuin Eglon—a aethant i

gyngrair i ryfela yu erbyn y ddinas houo (Josh. x. 1-6).

Gan fod amryw (efallai yr oU o hon^mt) o'r Uefydd hyn

heb fod yu ueppell oddiwrth eu gilydd, rhaid fod tiriog-

aeth y breuinoedd hyn yn bur gyfyng, Uawer llai nag

eiddo Sehon neu Og ar y tu dwyreiniol i'r lorddonen.
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Ffm'fiwyd cyngrair Uawer mwy eang ar ol liyn yn erbyn

yr Israeliaid gan Jabin, brenin Hazor, yn ngogledd

Canaan, yr hwn, yn mhlith Uwythau eraill, a ^nwysai
yr Amoriaid (xi. 1-5).

Gan taw yr Amoriaid oedd, mae'n debygol, y llwyth

Uuosocaf a grymusaf o'r Canaaneaid, cynwysid y lhvythau

weithiau dan yr enw cyíFredinol hwn (Gen. xv. 16 ; Josh.

xxiv. 18; 2 Bren. xxi. 11). Hefiaid oedd y Gibeoniaid

(Josh. ix. 7; xi. 19) ; etto yn 2 Sam. xxi. 2 gelwir hwynt
yn Amariaid {cydm. hefyd Gen. xxxiv. 2 â xlviii. 22).

Er i'r Amoriaid gael yn gyíFredin eu gorchfygu ac hyd
yn od eu difetha gan Moses {Nura. xxi. 23-25, 23-35),

a chan Josuah (Josh. oc. 5, 9-14, 28-42 ; «i. 6-20), etto

yr oedd rhai, yn enwedig ar y gorllewin i Ganaan, y rhai

a ddalient eu tir yn ei'byn yr Israeliaid. ' Yr Amoriaid

a yrasant feibion Dan i'r mynydd, canys ni adawsant

iddynt ddyfod i waered i'r dyffryn. A'r Amoriaid a fynai

breswylio yn Ajalon, ac yn Saalbim, etto Uaw ty Joseph

a drechodd, a'r Amoriaid a fuant dan dreth iddynt' (Barn.

i. 34, 35). Ymddengys hefyd i blant Israel a drigent yn
mysg yr Amoriaid a llwythau Canaançaidd eraiU 'gym-
eryd eu merched hwynt yn wragedd, ac a roddasant eu

merched i'w meibion hwythau, ac a wasanaethasant eu

duwiau hwynt' (iii. 5, 6). Yn yr hanes am Samuel fel

barnwr dywedir, 'fod, yn ei ddyddiau^ ef, heddwch rhwpg
Israél a'r Amoriaid' (1 Sam. vii. 14). O'r diwedd 'cyf-

ododd Solomon dreth wriogaeth' ar y gweddill o'r Amor-
iaid a llwythau Canaaneaidd eraill ;

' Yr holl bòbl y rhai

a adawyd o'r Amoriaid, Hethiaid, Pereziaid, Hefiaid, a'r

Jebusiaid, y rhai nid oeddynt ofeibion Israel, sef eu meib-

ion hwy, y rhai a adawsid ar eu hol hwynt yn y wlad, y
rhai ni allodd meibion Israel eu lladd ; ar y rhai hyny y
cyfodododd Solomon dreth owriogaeth hyd y dydd liwn'

(1 Bren.àx. 20, 21).

Er mwyn gosod allan ddrygioni'Jerusalem, priodolir ei

thadogaeth i'r Amoriaid a'r Hittiaid :
' Fel hyn y dywed

yr Arglwydd Ddviw wrth Jerusalem, Dy drigfa a'th

enedigaeth -sydä o wlad Canaan ; dy da:d oedd Amoriad,

a'th fam yn Hittéës' (Ezek. 'xvi. 3).

A'MOS ('yn cael ei,' neu 'faicll'), vm o'r prophwydi
bach (c.c. -8Ì'ö-785). Prophwydôdd yn nyddiau Uzziah,

brenin Judah, a Jeroboam'II., brenin Israel, ac yr pedd
mewn canlynia'd bron-yn eydoesi a Hosea, yr hwn a

brophwydoddhefyd yn nheyrnasiad Uzziah. Cyn ei alw
i'r swydd brophwydol -yr- oedd wedi bod yn fugail jn
Tecoah, lle oddeutu chwech miUtir ar y dehau i Bethlehem,
a chasglydd fiìgys gwyHtion (i. 1 ; vii. 14). Ei orchwyl
cyntafydoéddprophwydo wrth bobl Isra^I, ac ni a'i cawn
efmewn canlynidd ynìCyhoeddi ei fygythipn yn Bethel, un
o'r manau lle yr oèd^Jeroboam I. wedi gosod i fynu ei loi

aur i'r Israeliaid i'w haddoli (1 Bren. xii. 28, 29), ar hwn
oedd yn parhau i fod yn brif le eu heilun-addoliaeth ; ond
darfu vâLm^ziah, offeiriad Bethel, ddanfon gair at y brenin
ynghylch natur beryglus ei ddywediadau, a dywedodd
yntau ei hun wrth Amos, ' Na chwanega brophwydo yn
Bethel mwy : canys cappel y brenin a Ilys y brènin ydyw.'

Mewn attebiad iddo darfu i Amos gyhoeddi tynged échrys-
lawn uwch ben Amaziah ; ond pá im a giliodd i wlad
Judah ai peidio nid yw yn ymddangos. Er y cyfeiriai ei

fygythîôn yn benaf at Israel, e.^to cafodd Judah á'r cenedl-
oedd cymydogaethol eu rhan p honynt (i. ; ii. 1-5). Fel
ysgrifenydd, nodweddir ef'gan eglürderj nerth, a ffresni.

Mae ei gydmariaethau, y rhai a gymerir o natur a bywyd
bvigeiliol, yn brydferth a Uawn o fywyd. Mae rhai o'i

ddarluniadau o fawredd Jehofah yn oruchel dros ben
(megis iv. 13).

A'MOZ, tad y prophwyd Esaiah (i. 1). Yn ol tradd-
odiad rabbinaidd yr oedd yn fab i Joas a brawd Amaziah,
breninoedd Judah (2 Bren. xiv. 1 ; Horne, Introd., ii. 835);
ond nid oes dim dibyniaeth ar y fath draddodiadau.
Mae rhai w^edi ei gymeryd am y prophwyd Amos

;

ond mae'r euwau yn gwbl wahanol yn Hebraeg, gan taw
püX, yw un, a DlÜÿ ydyw y Uall, gwahaniaeth a gedwir
i fynu, er nid mor amlwg, yn y cyfieithiad Saisonig, Amoz,
Amos.
AMPHIP'OLIS, dinas yn Macedonia, cyfleuedig ar

lan yr afon Strymon, gan yr hon yr amgylchynid hi bron
i gyd, a thyna y rheswm dros yr 'enw roddir iddi. Darfvi

Paul a Silas baso trwyddi ar eu ffordd o PhUippi i Thes-
salonica (Act. xvii. 1) ; ond nid ydym yn darllen am un
eglwys Gristionogol yno. Mae Amphipolis wedi bod yn
garneddau er ys hir amser : nid yw y pentref a saif ar y
fan ond Ue ddigon dibwys.

AMRYFUSEDD, cýfeiliornadau a dylanwadau yn
tueddu i dwyllo dynion. Mae Duw yn dewis twyllo

>dynÌ0n_, ac yn danfon iddynt amryfusedd cadarn, pan, yn
.ei farnedigaeth gyfiawn, y caniata i Satan, eu nwydau eu
hunain, a gau athrawon i'w twyllo yn effeitliiol, ac y
rhydd hwynt i fynu i'r cyfeiliomadau a'r fíieidd-dra a

hoffant (Esa. xlvi." 4 ; 2 Thess. ii. 11 ; Rhuf l 30-32).

AMSER, Ehaniadau o. Nid ydys yn g^^ybod pa
bryd y dechreuwyd cyfrif amser wrth y Myneddavi, fel y ^
dangosir trwy droiad yr haul (neu yn hytrach y ddaiar

o'i gwmpas), a'r flwyddyii wrth y misoedd, fel y nodir

allan gan gyfnewidiadavi y iloer ; ond arferid y dvill hwn
o ranu a chyfrif amser yn nyddiau Noaíh, oblegid hysbysir

ni ddarfod i'r diluw ddechreu 'yn y chwe chanfed flwyddyn
o fywyd Noah, yn yr ail mis, ar yr ail dydd ar bymtheg
o'r rnîs'' {Gen. vii. 11 ; gwel hefyd viii. 4, 5). Yr oedd
yr arferiad mewn bod yn ddigon tebygol yn hir cyn yr

amser hyiì. Yr ydym yn cael fod rhai llwythau barbar-

aidd yn ein dyddiau ni yn dynodi misoedd trwy leuadau.

Yr òedd gan yr Hebreaid ddwy flwyddyn wahanol—

y

flwyddyn wledig a'r un eglwysig. Dechreuai'r flwyddyn
wledig gyda'r newydd loer yn ein mis Medi ni, yn ol y
rabbiniaid^ ond yn ein mis Hydref ni, yn ol Michaelis,

cyfrifiadau yr hwn a fabwysiadir yn awr, ac efallai ei fod

yr hynaf ö'r ddau. Gwnai y cenedloedd cymydogaethol

—

ÿr Aiphtiaid, y Caldeaid, y Syriaid, a'r Pheniciaid—ddech-

reu y flwyddyn tua'r amser hwnw, mcwn canlyniad,

efallai, i'r traddodiad i'r byd gael ei greu y pryd hwnw.
Cyfrifid y flwyddyn eglwysig o amser ymadawiad plant

lérael o'r Aipht, ac a ddechreuai yn ein Mawrth ni, yn ol y
j:abbiniaid, ond yn ol Michaelis, yn ein Hebrill ni(Exod. xii.

1, 2 ; xüi. 3, 4). Yn ol hon y trefnid amser eu gwleddoedd

—y Pasc, yr hwn a gedwid oddeutu canol y mis cyntaf,

gan benderfynu mewn ffordd amser hoU wleddoedd eraiU

yr luddewon (Exod. xii. 1 8). Ond cyfrifir taw blyneddau

lloerawÌ oedd y rhai hyn, a'u bod yn gynwysedig o 354

o ddyddiau.

Yr oedd gan yr Hebreaid hefyd eu misoedd, y rhai,

fel eiddo hen genedloedd eraill, oeddynt loerawl, gan y
mesurid hwynt tr-wy dreigliadau y Uoer. Ar y dechreu

nid oedd enwau gwahaniaethol ar y misoedd, ond gelwid
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liwynt yn gyntaf, ail, a thrydydd. Cawn y cyfenwid

hwynt felly yn yr hanes a roddir am y diluw (Geu. vii. 1 1

;

viii. 4, 5 ; xiii. 14) ; ond cadwyd i fynu yr arferiad ara

hir amser wedi hyn, o'r hyn leiaf hyd amser y gaetliglud,

ac ar ol hyny (1 Bren. xxv. 1, 8, 25, 27; Jer. i. 3 ; Ezek.

i. 1 ; Hag. i. 1 ; Zech. i. 1 ; Ezra iii. 1, 6, 8). Yn y cyf-

amser, fodd bynag, yr oeddid wedi rhoddi enwau gwa-

haiiiaethol i rai o'r misoedd, o'r hyn leiaf cyn foreued a

dyddiau Moses, megis Abib (Exod. xiii. 4) ; Solomon,

megis Zif, Bul, Ethanim (1 Bren. vi. 1, 38 ; viii. 2); ond

nid oeddynt wedi dyfod i arferiad cyffredin, oblegid par-

heid i wahaniaethu y misoedd yn ol y rhif, yr hyn, oher-

wydd symledd y duU, oedd yn ddigon naturiol iddo i

ddal ei dir. Ar ol y caethiwed defnyddid y ddau ddiill,

ond tueddid at roddi enwau gwahaniaethol i'r misoedd

(a dygwyd rhai newydd, fel y tybir o Babilon), er yr

arferid pob un o'r ddau (Esther viii. 9, 12 ; ix. 15, 17,

19, 21 ; 1 Maccab. i. 54 ; iv. 52, 59 ; xiv. 27 ; xvi. 19
;

2 Maccab. i. 18; xv. 3G).

Dengys y daflen ganlynol fisoedd y flwyddyn eglwysig

luddewaidd ynghydâmisoedd cyferbynol ein blwyddyn ni,

y misoedd bob amser yn dechreu gyda newydd-loer y mis

a enwir. Gwehr fod yr awdurdodau diweddar yn eu
gwneud fis yn ddiweddarach na'r rabbiniaid, ac yn hyn
yr oeddynt yn iawn yn ddiau :

—

Yri ol y Yii ol Awdurdodan
líabbinìaid. Diweddar.

1. Abib (Exod. xii. 1, -2 ; xüi. 3, 4); Nisau
(Neh ü. 1 ; E.stlier iii. 7), ... Mawrth, Ebrill.

2. Zif (1 Bren. vi. 1) Ebrili, Mai.

3. Sivan (Esther viii. 9), Mai, Meliefin.

4. TaHimuz neu Thannniiz Mehefin, Gorpheuaf,
5. Ab Gorphenaf, Awst.
6. Elul (Neh. vi. 15), Awst, Medi.
7. Ethanim (1 Bren. viii. 2), neu Tisri, . Medi, Hydref.
8. Bul (1 Bren. vi. 38), neu Marchesvan . Hydref, Tachwedd.
9. Cliisleu (Zecli. vii. 1), Tachwedd, Rhagfyr.

10. Tebeth(Esther ü. 16), neu Thebétli, . Rhagfyr, louawr.
1 1. Sebat (Zech. i. 7), neu Shebet, . . . louawr, Chwefror.
12. Adar (Estheriii. 7, 13), Chwefror, Mawrth.

Y gaulynol sydd daflen gyffelyb o'r flwyddyn wledig :
—

Yn ol y Yn o\ Awdurdodau
Rahbiniaíd. Oiweddar.

1. Ethaniin neu Tisri, Medi, Hydref.
2. Bul ueu Marchesvan, Hydref, Tachwedd.
3. Ohisleu, Tachwedd, Rliagfyr.
4. Tebeth neu Thebet, Rhagfyr, lonawr.
5. Sebat neu Shebet, lonawr, Chwefror.
6. Adar, Chwefror, Mawrth.
7. Abib neu Nisan, Mawrth, Ebrill.

8. Zif, Ebrill, Mai.
í»- Sivan, Mai, Mehefin.

10. Tammuz ueu Thammuz, Mehefiii, Gorphenaf
11- Ab, Gorphenaf, Awst.
12. EIuI, Awst, Medi.

Gan taw rnisoedd Uoerawl oedd rhai yr Hebreaid, daeth
yn angenrheidiol i ddwyn eu blyneddoedd Uoerawl i gyf-
atteb i'r flwyddyn haulawl, fel y byddai i'w gwleddoedd
ddygwydd ar yr amserau priodol. Er dwyn hyn oddi
amgylch, darfu iddynt ychwanegu mis cyfan at y flwyddyn
pa bryd bynag byddai eisiau, yr hyn yn gyffredin oëdd
unwaith mewn tair blynedd. Ychwanegid y mis hwn ar
ddiwedd y flwyddyn eglwysig ar ol y mis Adar, a gelwid
ef Ve-Adar, neu yr ail Adar ; ond nid oes dim oHon
o'r fath fis i'w cael yn yr Ysgiythyrau (Horne, Iiitrod. iii.

At wìjflinosau, fel tymhor o saith diwrnod, mae genym
gyfeiriad efallai yn hanes Moses o greadigaeth y byd
(Gen. ii. 1, 3) ; ac eilwaith yn yr hanes am y diluw (vii.

4, 10 ; viii. 10, 12). Mae genym o leiaf gyfeiriad at j
cyfryw raniad o amser pan yr yradeitliiai Jacob yn Pad-
anarau (xxix. 27, 28). Yn ngliyfraith Moses mae genyra
son pendant am wythuosau fel mesuriad o amser (Lef.

xii. 5 ; Num. xxviii. 26 ; Deut. xvi. 9, 10, 16). Cyfeiria

y sabbath, mewn gwirionedd, pa le bynag y sefydlid ef,

at y rhaniad hwn o amser.

Àm ddìjddiau fel rhaniad o amser nid yw yn angen-
rheidiol dweud dim, gau ei fod yn cael ei nodi mor eglur
i'r synwyrau trwy droiad y ddaiar ar ei hechel. Ond y
mae gwahaniaeth mawr wedi bod yn nuU gwahanol
genedloedd o gyfrif dechreuad y dydd. Cyfrifai rhai

—

raegis yr hen Fabyloniaid, a'r Pei-siaid, a braidd bob
cenedl ddwyreiniol—fod y dydd yn dechreu gyda chyf-

odiad yr haul; eraiU—megis yr hen Atheniaid, y Turciaid,

yr Austriaid, a'r ItaHaid—gyda gostyngiad yi naul ; rhai

—megis yr lien Arabiaid a'r rhai presenol, a seryddion
pob cenedl—gyda hanner dydd ; eraiU—megis yr heh
Aiphtiaid, y Saison, y Ffrancod, a'r rlian fwyaf o genedl-

oedd eraiU Europe—gyda chanol nos {Edin. Ency. vi.

402). Yr ydys wedi casghi oddiwrth Lef xxiii. 32 y
cyfiifid y dydd yn mhlith yr Hebreaid o hwyr i hwyr ; ond
nid oes gyfeiriad yn yr adnod hono at y diwrnod gwledig,

nac ychwaith at y sabbath wythnosol ; cyfeiria yn unig
at ddydd blyneddol y cymmod ; ac nid oes le i ni gasglu
oddiwrth y gyfraith mewn perthynas iddo gyda golwg
ar y duU cyffredin o gyfrif dyddiau eraiU y flwyddyn.
Mae yr haeriad arbenig hwn gyda golwg ar ddydd mawr
y cymmod, yn hytrach yn tybied fod y duU arferol o

gyfrif y dydd yn wahanol.

Mae oriau yn wahaniad cyffredin o'r dydd ; ond er y
cyfarfyddwn a'r gair yn yr H. D. yn Dan. iii, 6, 15 ; iv.

1 9, 33 ; V. 5, nid oes un Ue i feddwl yr arwydda yn yr
adnodau hyn vm rhaniad neülduol o amser, a Uawer liai

yr arwydda y rhaniad amser am ba un yr arferwn ni y
gair yn gyffredin. Y syniad a drosglwydda ydyw mym-
ryn o amser, amser byr ac anmhenderfynol (Gesenius, Lex.

841). Herodotus, fodd bynag, a ddywed i'r deial, ynghyd
á rhauiad y dydd i ddeuddeg rhan, gael ei dderbyn gan

y Groegiaid oddiwrth y Babüoniaid (ii. 1 79). Yn y T. N.
cyfarfyddir â'r gair yn aml ; ac er yr arferir ef weitliiau yn
yr ystyrou a euwir yn awr, megis yn Matt. ix. 22 ; Luc
xii. 39 ; Dat. xviii. 17, 18, etto defnyddir ef am yr un
rhaniad a pharliad o amser ac y defnyddiwn ni ef yn
bresenol (loan vi. 9). Yr ydym, gan hyny, yn darUen ani

y drydedd, y chweched, y nawfed, y ddegfed, a'r unfed
awr ar ddeg (Matt. xx. 3, 5, 6, 12 ; xxvii. 45, 46 ; loan
i. 39 ; iv. 52). Gwahaniaethai yr luddewon, fodd bynag,
gyda golwg ar yr amser o ba un y cyfrifent yr oriau. Yr
ydym ni yn cyfrif o ganol dydd ; cyfrifent hwythau o'n

chwech o'r glocli y boreu ni ; ac yn ganlynol cyfattebai

eu cliweched, nawfed, ac unfed awr ar ddeg hwy i'n naw
o'r gloch y boreu ni, a'n hanner dydd, tri a phump o'r

glocli y prydnawn. Gwna talu sylw i hyn esponio amryw
adnodau yn y Beibl.

Nid ymddengys i'r luddewon ranu y nos i oriau ; ond
oddiar adeg foreu iawn rhenid y nos i dair gicijUadwriaeth,

(Exod. xiv. 24 ; Ps. Ixiii. 6 ; xc. 4). Ptirhai y gyntaf hyd
ganol nos (Gal. ii. 1 9) ;

yr ail, neu y ganol, a barhai o

ganol nos hyd ganiad y ceiliog
; y drydedd, a elwid gwyl-

iadwriaeth y boreu (Exod xiv. 24 ; 1 Sam. xi. 11), a

barhai liyd godiad haul.
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Yn amser Crist arferid rhanu y nos i bedair gwyl-

iadwriaeth, yn unol á'r arferiad a fodolai jn mysg y
Groegiaid a'r Rhufeiniaid (Luc xiL 38 ; Matt. xiv. 25).

EfaU^ fod ein Harglwydd yn cyfeirio at y pedair

gwyliadwriaeth hyn yn Marc xüL 35, y rhai a gyf-

attebant i'r oriau naw a deuddeg y nos, a thii a chwech
yn y boreu gyda nL'"'

AMSERYDDIAETH. Mae yn arferiad gan genedl-

oedd i gyfrif dyddiad dygwyddiadau oddiwTth rhyw '

gyfnod neiUduol yn eu hanes hwy eu hunain, neu yn
hanes y byd. Cyfriíài y Groegiaid amser yn ol oìymp-

iads, y cyntaf o ba un oedd 776 c.c.
; y RhufeLniaid

oddiwrth sylfaeniad Rhufain gan Romulus, yr hyn a
gymerodd le yn y flwyddyn 753 C.C. ; a'r Mahometan-
iaid oddiwrth jrr Hegira, neu flwyddyn flbedigaeth

Mahomet o Mecca i Medina, o.c. 622. Gelwir yr adesnau

neii ,yr amserau hyn yn gyínodau.

Croniclir amryw ddygwyddiau pwysig yn yr Ysgryth-

yr y riiai a flurfaut gyfuodau amseryddiaeth sanctaidd,

megis y greadigaeth, y dUuw, ynjadawiad yr Israehaid

o'r Aipht, adeUadu teml Solomon, &c.

Mae y cyíhod ajntafyn dechreu gyda chreadigaeth y
byd ac yn dibenu gyda'r diluw. Gellir casglu ei hyd yn
benaf oddiwrth yr Ysgrythyrau. Ond nid oes genym
unrhyw nodau o amser orid oedran pob patriarch ar amser
genedigaeth y mab a enwir ; ac y mae jrr ysgrifau Hebre-

aidd, Samaritanaidd, Deg a Thriugain, a Josephus yn gwa-
haniaethu yn hanfodol mewn amryw fanylion. Dengys

y daflen ganlynol y rhifau a roddir gan y gwahanol
awdurdodau :

—

ddiluwiol, yn ol jT Ysgrythyr Hebreaidd. ddwyn ger ein

bron ganlyniadau tra rhyfedd :

—

S.. I î^^

1
130
335
3ÌÓ
395
460
6ìt
6S7
874
930
987
IMt
1056
1140
lS3â
1290
14»
Ióá9
1651
16Ó6

1

130
235
325
395
460
632
687
874
930
ba

brw.

Tdiluw.

Sí
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Gellir, yn yr un modd, trwy yr Ysgrythyrau yn benaf,

benderfynu yr ail gyfnod, yn cyrhaedd o'r diluw hyd
enedioraeth Abraham ; ond vma etto mae vr ysorrifeniadau

Hebra«g, Samaritanaidd, y Deg a Thriugaia, a Josephus,

yn mawr wahaniaethu. Dengys y daflen ganlynol yr
anghydundeb rhynddynt :

—
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daily cytitíithiad Saisoneg, ac a osodir ar ymyl aail ein

Beiblau. Ei bleidwyr mwyaf enwog ydyw üsher, Span-

heira, Calmet, Blair, Chnton, a Greswell. Mae yr amser-

yddiaeth hirach wedi cael ei bleidio gan Yossius, Hayes,

Jackson, a Hales. Er nad yw amseryddiaeth yr Ys-

grythyr Hebraeg yn berffaith deilwng o ymddiried, etto

barnwn ei fod yn fwy dibynadwy na'r HeiU. Yr oeddynt

oll yn agored i gamsyniad wrth drawsysgrifaw y copiau

gan wahanol bersonau ; ond yr Ysgrythyr Hebraeg oedd

yr awdurdod wreiddiol ; yr oedd pawb eraill yn ddeill-

iedig oddiwrthi ; ac oherwydd hyn ni lanwent ond ail le.

Mae cenedlaethau yr Ysgrythyr Hebraeg, oherwydd eu

bod yn fyrach, yn llai hynod oherwydd hyny, ac yn gan-

lynol yn fwy credadwy na'r awdurdodau eraill. Nid yw
yn hawdd, er esiampl, i gredu fod Adda yn 230 mlwydd
oed cyn i'w drjjdtjdd mab Seth gael ei eni (Gen. iv. 1, 2,

25) ; a'r un modd, fwy neu lai, gyda golwg ar esiamplau

eraill o'r un peth. Mae pwysigrwydd yr ystyriaeth

yma yn cael ei fawr gynyddu yn y tymhor ar ol y
dihiw, pan yr oedd bywydau y personau a enwid yn
cael eu byrhau gymaint, tra y gwneir i'r rhan fwyaf o

honynt i fyw 130 o flyneddau neu ragor cyn genedigaeth

eu disgynydd nesaf yn eu Uinach. Heb dderbyn y rhifau

yn yr Ysgrythyr Hebraeg fel rhai perfííiith gywir, nid

ydym yn canfod un rheswm dros eu liamheu, llawer llai

dros eu gwrthod. Yr ydym yn golygu eu bod yn llawer

mwy teilwng o grediniaeth na'r awduidodau eraill, ar ba
rai y gesyd rhai gymaint o ddibyniad, er, feddyliem ni,

heb fawr reswm. Hyd yn od pe na byddai dim yn yr

amseryddiaeth byrach i'w gymeradwyo, teimlem duedd i

lynu wrth yr Ysgrythyr Hebraeg hyd nes profir ei bod
wedi cael ei llygru. Gan y glynwn wrthi mewn pethau
ereill liyd nes ceir profion digonol o'i chamsyniad, felly

barnwn taw rhesymol yw glynu wrth ei hamseryddiaeth.

Yn wir, tueddir ni i lynu wrth amseryddiaeth ein cyí'-

ieithiad hyd nes profir ei fod yn gyfeihornus, ar y tir taw
dyna y gyíündraeth a fabwysiedir yn gyífredin mewn
tafleni amseryddiaethol, ac i ba un y mae amseryddiaeth
gydmariaethol yn gyffredin yn cael ei gyfaddasu.

Ond tra ein tueddir i lynu wrth amseryddiaeth cyíF-

redinol ein Beiblau yn ei brif amhnellau, mae yn rhaid

addef pan y deuwn ni at fanyhon neillduol y cyfarfyddwn

ag amryw anhawsderau, er yr holl ymdrechion sydd wedi
cael eu gwneud i'w symud, ac efallai na Iwyddwn ni byth
i esponio yr holl anghysonderau a'r pethau tywyll a geir

ynddynt. Nid yw llyfr y Barnwyr, er esiampl, yn rhoddi

llawer o gymhorth i benderfynu y cyfwng y cyfeiria atto,

oblegid nas cynwys restr reolaidd o'r barnwyr yn olynol,

nac o'r amgylchiadau a ddygwyddasant. Dynodir amser-
yddiaeth breninoedd Israel a Judah, fel eu cynwysir yn
Llyfrau'r Brenhinoedd a'r Croniclau, gan lawer o anhaws-
derau, ac hyd yn od anghysonderau. Mae llawer o'r rhai

hyn wedi codi, efallai, oddiar camsyniadau tanysgrifwyr,

fel y mae camsyniadau yn agored iawn i gael eu gwiieud
wrth drawsgrifiaw j/«res, gan nad oes dim yn y synwyr
i ddiogelu y trawsgrifiwr rhag syrthio i gamgymeriadau.
Cymerai rhai ysgrifenwyr arnynt mewn manau o'r fath i

gywiro yr ysgrif; ond os na fydd y gwelhantau cynygedig
yn gorphwys ar awdurdod briodol, ni ddylent ar un cyfrif

gael eu mabwysiadu. Gan nad pa mor rhesymol yr ym-
ddangosant, rhaid taw llwybr anniogel iawn ydyw hwn
i'w ddilyn. Gwell o lawer ydyw gadael hyd yn od

anghysonderau amlwg yn yr ysgrif, ac ar yr un pryd
addef yn onest eu bodolaeth.

Er i amseryddiaeth y Beibl Saisoneg gael ei benderfynu
gan olygiadau yr Archesgob Usher, yr hwn a ganlynodd
yn gyfiredin awdurdod yr ysgrif Hebraeg, nid ydys i dyb-

ied fod cydundeb hollol gyda golwg ar yr amseryddiaeth

cyfFredin. Gyda golwg ar gyfnod y greadigaeth, mae Hales

yn cymeryd i íynu ddim Uai na thri tudalen wyth-plyg i

roddi rhestr o'r dyddiadau a roddir iddo gan wahanol
ysgrifenwyr. Mae y rhestr yn cynwys uwchlaw 120 o

ddyddiadau a gellid mawr ychwanegu y rhif Gwahan-
iaethant o 361G i 6984, gan adael yi>eithafion yn ddim
Uai na 3268 o flyneddau (Hales, Chron. i. 211). Yr ydym
eisoes wedi gweled y gwahaniaeth rhwng yr hen awdur-
dodau, yr Ysgrythyr Hebraeg, y pum Uyfr Samaritanaidd,

y Deg a Thriugain, a Josephus. Gwna y daflen ganlynol

ddangos y gwahaniaeth rhwng rhai o'n hawdurdodau
diweddar :

—

Ctfnodaü.
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Dechreuodd y cyfnod cyíFredin yn awr i fîyn\i yn y
gorllewin oddeutu ainser Charles Martel a'r Pab Gregory
II., o.c. 730 ; ond ni chafodd ei awdurdodol gydnabod
trwy unrlìyw weithredoedd cyhoeddus hyd y Gymanfa
Germanaidd gyntaf, yn amser Carolomannus, duc y
Ffrancod, yr Tion, yn y rhagymadrodd, a ddywedir ei

bod wedi ei chynnull yn ' mlwyddyn ymgnawdoliad ein

Harglwydd 742, a'r 11 o Fai ;' ond ni sefydlwyd y cyf-

nod cyn amser y Pab Eugenius IV., o.c. 1431, yr hwn a

orcliymynodd iddo gael ei ddefnyddio yn y cof-lyfrau

cyhoeddus yn ol Mariana ac ei'aill (Hales, Chron. i. 83).

Ond er y geUiP cyfrif y cyfiiod Cristionogol yn beth

y mae genym sicrwydd yn ei gylch, mae anhawsder
mawr yn gysylltiedig ag amseryddiaeth y T. N., yn
enwedig gyda golwg ar hanesyddiaeth y pedair efengyl,

gweithrediadau yr eglwys apostolaidd, ynghyd â bywyd
a llafur yr apostol Paid.

A'NAB, dinas yn neheudir Canaan, yn mynyddoedd
Judah. Yr oedd Anaciaid yno, dynion o gorpholaeth

mawr, y rhai a ddifrodwyd gan Josuah (xi. 21 ; xv. 50).

Mae Ue, i'r dehau i Hebron, yr hwn a ddug yr enw Anab yn
bresenol, ac nid oes fawr amheuaeth nad yr un lie ydyw.
Oddieithr yn y ddwy adnod ac ydys newydd eu coíFhau

ni sonir am y Ile yn yr Ysgrythyrau, ac yr oedd yn anad-
nabyddus hyd nes i Dr. Ilobinson ei wneud yn hysbys
ychydig flyneddau yn ol ; ac felly yn cael gaf'ael mewn
prawf bychan dygwyddiadol,ar ol i 3000 o flyrreddau fyned
heibio, o eirwiiedd llyfr Josuah, a'i deilyngdod o gredin-

iaeth. Mae amryw o drefydd eraill yn y rhan hon o'r wlad
ac y darfu i Dr. Robinson eu liadwaen oddiwrth yr enwau
a roddir iddynt yn llyfr Joshua, megis Attir am Jattir

(xv. 48), Yutta am Juttah (xv. 55). Mae y cyfryw debyg-
olrwydd yn enwau Uefydd yn ddyddorol iawn.

A'NAC, AN'ACIAID. Anac ydoedd fab Arba, oddi
wrth yr hwn y derbyniodd Hebron ei henw blaenorol,

Kiijatli-ai-ba, neu ddinas Arba (Josh. xv. 13). Ymddengys
oddiwrth hyn i'r genedl gael ei dechreuad yno. Yr oedd
gan Anac dri o feibion—Aheman, Sesai, a Talmai ; ac
ymddengys eu bod yn Hebron pan yr aeth yr ysbiwyr
trwyddi i chwilio'r wlad (Num. xiii. 22), a'u bod yn fÿw
yn mhen rhagor na deugain mlynedd ar ol hyny, ond eu
gyru a gawsant y pryd hwnw allan o Hebron gan Caleb,

a'u Uadd (Josh. xv. 14; Barn. i. 10). Nid annyddorol
ydyw gallu penderfynu fel hyu y lle a'r amser pan y
dechreuodd yr Anaciaid. Gelwir hwynt yn gawri yn yr
H. D. (Num. xiii. 33) ; ond buasai yn well pe cyfieithasid

y gair yn unig yn lojp- mawr o gorpholaeth (Gesenius, Lex.

644). Gwnaeth yr olwg aruynt ddychryuu yr ysbiwj'r.

Darlunir hwynt fel ' pobl fawr ac uchel,' ac am y rhai yr
arferid dywedyd 'Pwy a saif o flaen meibion Anac' (Deut.
ix. 2). 'Yr oeddem yn ein golwg ein hunain fel ceiliogod

rhedyn, ac felly yr oeddem yn eu golwg hwythau' (Num.
xiii. 33). Mae yq ddigon posibl fod adroddiadau yr
ysbiwyr wedi eu chwyddo, er mwyn cyfiawnhau a chyfrif
am eu hofnau eu hunain. Ond er bod arnynt gymaint
o'u hofn, darfu i Josuah, ar ol gorchfygu y rhanau eraiU
Ganaan, ymosod arnynt, a'u llwyr orchfygu. 'Ar y pryd

l'y^^y y daeth Josuah ac a dorodd yr Anaciaid ymaith
o'r mynydd-dir, o Hebron, o Debir, o Anab, ac o hoU
fynyddoedd Judah, ac o hoU fynyddoedd Israel ; Josuah
a'u difrododd hwynt a'u dinasoedd. Ni adawyd un o'r

Anaciaid yngwlad meibion Israel ; yn unig yn Gaza, yn

Gath, ac yn Asdod y gadawyd hwynt' (Josh. xi. 21, 22).

Yn yr oruchafiaeth ar feibion Anac yn Hebron, eu cartref

gwreiddiol, ac yn Debir, cymerodd Caleb ran enwog (xiv.

12-15; XV. 13-19; Barn. 1, 9-15). Naill ai yr oedd
teulu Anac wedi Unosogi ac ymdaenu yn fawr erbyn yr
amser hyn, neu fe elwid ar eu henw hwy ddynion o
gorpholaeth mawr, oblegid eu tebygolrwydd iddynt.

Gan y parhai Anaciaid i fod yn Gaza, Gath, ac Asdod,
tueddir ni i dybied y gallasai Goliath o Gath, a'r cawri

eraill y darllenwn am danynt yn mhlith y Philistiaid, fod

o genedl Anac. Ar yr un pryd dylid cofio taw nid yr
unig genedl o gawri Canaan oedd meibion Anac. Darlunir
yr Emiaid fel 'pobl fawr ac aml, ac uchel fei yr Anaciaid

;

yn gawri y cymerwyd hwynt hefyd fel yr Anaciaid

'

(Deut. ii. 10, 11).

A'NAH, mab Zibeon yr Hefiad, a thad Aholibamah,
gwraig Esau (Gen. xxxvi. 2). Tra yn porthi asynod
Zibeon cafodd allan, yn ol y C. S., y ffbrdd i genedlu
mulod trwy gysylltu asynod â chelfylau (Gen. xxxvi. 24).

FeUy y deallir y gair D'Ü' gan rai o'r ysgrifenwyr ludd-
ewig, ac hefyd gan Luther. Mae yn un o'r geiriau hyny
na cheir mo honynt ond unwaith yn yr H. D., a thyna y
rheswm am yr ansicrwydd a berthyn i'w ystyr. Yn y
eyfieithiad Lladin cawn ef wedi ei gyfieithu yn aqu(P,

calidce {'ynonau gìcresog), cyfieithiad â pha un y cyduna
Gesenius a'r rhan fwyaf o'n beirniaid diweddar, yn en-

wedig gan y ceir y cyfiyw ffynonau raewn gwirionedd
yn y wlad a sonir am dani yn yr adnod, sef y tu dwyrein-
iol i'r Môr Marw. Yn y pum Uyfr Samaritanaidd y gair

yw D\!3'Nn, Emims, y rhai oeddynt genedl o gawri, ac felly

y deallir y gair gan yr esponwyr Chaldeiadd, Onkelos
a'r Pseudo-Jonathan (Gesenius, Lex. 351. Gwel hefyd
Michaelis, Comment. ii. 441).

ANANI'AS, mab Nebedeus, a dderchafwyd gan Herod,
brenin Chalcis, i'r swydd arch-offeiriadol yn Ue Joseph
mab Camydus, yr hwn a symudodd o honi (Joseph. Ant{q.

XX. 5, 2). Mewn canlyniad i ffrae angeuol rhwng y
Samaritaniaid a'r luddewon, darfu i Quadratus, Uywod-
raethwr Syria, ei ddanfon ef ae Ananias ei fab yn rhwym
i Rufain, er rhoddi cyfrif am eu hymddygiad i'r Ymer-
awdwr Claudius. Erchodd hefyd i brif bobl y Samaritan-
iaid a'r luddewon fyned i Itali, fel y cafi'ai yr ymerawdwr
wi-ando eu hachos a phenderfynu eu hymrafaelion. Yn ol

Josephus, fe gafodd yr ymerawdwr allan fod y Samarit-
aniaid wedi bod yn flaenoriaid yn y terfysg, a rhoddodd
orchymyu ar fod tri o'u prif ddynion i gael eu gosod i

farwolaeth (Antiq. xx. 6 ; Wars, ii. 12, 7). Pa un a
wnaed rhywbeth i Auanias nid yw yr hanesydd yn dweud.
Gan i Agrippa ddefnyddio ei ddylanwad ar ran yr ludd-
ewon mae yn debygol na chafodd mewn un modd ei

gosbi ; o'r hyn leiaf darfu iddo ddychwelyd drachefn i

Jerusalem.

Yn mhen rhai blyneddau ar ol hyn daliwyd yr apostol

Paul yn Jerusalem, a dygwyd ef o flaen y cynghor ludd-
ewig, a chwedi dweud yn ei hunan-ddifîyniad ei fod wedi
'gwasanaethu Duw mewn cydwybod dda hyd y dydd
hwnw,' yr arch-off'eiriad Ananias a archodd i'r rhai oedd
yn seíyll yn ei ymyl ei daro ef ar ei enau. Yr apostol,

heb wybod taw yr arch-offeiriad ydoedd, neu ddim yn
dewis ei gydnabod fel y cyfryw, a ddywedodd yn ddigUon,
' Duw a'tli dery di, bared wedi ei wyn-galchu : canys a
wyt ti yn eistedd i'm barnu i yn ol y ddeddf, a chan
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droseddu y ddeddf yn peri fy nharo i ?
' Rhai o'r ludd-

ewon, -wedi Uunio cyfarfod, a'u rhwymasant eu hunain â

diofryd na wnaent na bwyta nae yfed nes iddynt ladd

Paul, Lysias, y pen capten, er Uuddias cyflawniad eu

bwriad drygionus, a'i danfonodd ymaith dan ofal milwyr

i Csesarea ; ac yn mhen ychydig ddiwmodau ar ol hyn,

aeth Ananias a henuriaid yr luddewon lawr fr ddinas

hono i'w gyhuddo ef wrth Ffehx, Uywodraethwr Rliuf-

einio- ; ond am yr amser presenol ni phaswyd un ddedryd

amo .; a darfu yr aj)ostol yn y pen draw appelio at Caesar

(Act xxiiL 1-5, 12-35.; xxiv. 1, 22-27; xxxv. 1-12).

Yn y terfysgoedd a arweiniasant i'r rhyfel rhwng yr

luddewon a'r lihufeiniaid, llosgwyd ty Ananias ac adeü-

adau eraiU. Ymguddiodd AnaTiiö,s mewn aqueduct, Ue y
daliwyd ac y Uaddwyd ef gan yr yspeilwyr, fel y-gwnawd
hefyd a'i frawd IIezekiah (TFars, ii. 17, 5, 6, 8).

ANATH'EMA. [Melldigedig.] Y gair Hebraeg Ûin,

herem., a'r gair Groeg àváQeiJ.a, anathema, ti-wy yr hwn y
cyfieithir ef gçin y Deg a Thriugain, a arwydda yn briodol

peth wedi ei gyflwij.no i Dduw. O'r ystyr hyn mae genym
esiamplau (Lef. xxvii. 28, 29 ; Mic. iv. 13). Gwel heí'yd

Luc xxL 5. Ond er taw hwn ydyw ystyr gyntafy geiriau,

etto nid yn . aml y mae iddynt yr ystyr yma yn yr Ys-
grythyrau. Yr ystyr mwyaf cyff'redin yn mha un eu

defnyddir yw wedi ei gyjlwyno i ddinystr: ac, yn gaaîlynol,

ystyr y ferf ydyw dinystrio (Num. xxi. 2, 3 ; Deut. ii. 3,

4 ; iiL 6 ; Josh. viiL 26). Mae genym yma un o'r perth-

ynasau hynod hyny rhwng geiriau y rhai a geir efaUai

yn mhob iaith. Y dryehfeddwl cyffredin sydd yr un

—

eyflwyno ; ond y mae eymhwysiad neiUduol y geiriau yn
wahanol iawn, ie gaUem ddweud yn wrthwynebol i'w

gUydd—cyflwynedig i Dduw., cyflwynedig i ddinystr.

Yr ydym yn mawr araheu y priodoldeb o gyfieithu un
amsery gair herem jìì. felldigedig (ae ymddengys i Gesen-

ius gymeryd yr un olwg ar y matter, gan na rydd hwn
fel un o'i ystyron). Ond, efallai, yr haerir taw gair arall

ydyw melldigedig am gyflwyno i ddinystr ; ond nid ydynt
mewn un modd yn gyíystyr, ac ni chymerir hwynt feUy

gan y darUenwr Saisoneg. Nid ydyw yn ddeongUad
priodol o'r gaír gwreiddioL Nid yw yn trosglwyddo y
drychfeddwt pendant o gyflwyno, a throsglwydda rywbeth
yn ychwaneg, neu yn hytrach rywbeth yn Ilai. Melldig-

edig sydd air ac iddo ystyr neiUduol ac atgas. Ceir

esiamplau o hono yn cael ei ddefnyddio yn Deut viL 26;
Josh. vL 17, 18 ; viL 1, 11, 12, 13, 15 ; xxiL 20 ; 1 Cron.

ii. 7 : yn yr hoU fanau hyn, yn gystal ac eraiU, gaUai y
darUenydd ddefnyddio y gair cyflwyno mewn ystyr briodol,

ti^wy wneud cymhwysiad neiUduol o hono gyda golwg ar

y peth y cyflwynid ef iddo.

Yn y T. N., y mae genym yr un gair amöe/xa ac a ddef-

nyddir gan y Deg a Thriugain wrth gyfieithu y gair

lîebraeg yn yr H. D. ; ac jm yr un wedd deonghr ef yn
gyff'redin gan ein cyfieithwyr fel melldigedig. Ceir ef yn
Ilhuf ix. 3 ; 1 Cor. xii. 3 ; ac yn Gal. i. 8, 9 ; ac mewn
cysyUtiad á geiriau eraiU yn Act. xxiii. 1 4, ac yn 1 Cor. xvi.

22. Mae amryw ranau o'r rhai hyn yn anhawdd eu deaU,
ac y mae beirniaid yn mawr wahaniaetliu yn eu deonghad
honynt. Oblegid y rhesymau a enwyd eisoes, yr ydym

yn anfoddlon i arfer y gair melìdigedig yn ein cyfieithiad

ni ; ac etto teimlwn nad ydyw y gair cyff'redin cyflwyno
yn dwyn aUan yn gyflawn ac yn eglur ystyr yr un
gwreiddiol, ar nis medrwn enwi un gair a wna hyn. Yn

y petrusder yma, tueddir ni i beidio cyfieithu y gaLr o

gwbl, ond yn unig ei drosglwyddo, fel y gwneir gan ein

cyfieithwyr yn 1 Cor. xvi. 22, gan adael i'r darUenydd a'r

esponiwr i roddi ei esponiad ei hun ar yr adnodau hyn.

AN'ATHOTH, dinas berthynol i Iwyth Benjamin,
oddeutu tair miUtir i'r tu ogledd-ddwyreiniol o Jerusalem.

Un ydoedd o'r dinasoedd a roddwyd i'r off'eiriaìd (Josh.

xxL 17, 18). I'r ddinas hon y gwnaeth Solomon gyfyngu
Abiathar pan y darfu iddo ei symud o'r oö'eiriadaeth (1

Bren. iL 26). Yma hefyd y cafodd Jeremiah, yr hwn oedd
hefyd o genedl yr oflfeiriaid, ei eni, ac yma y darfu iddo

brynu maes gan fab ei ewythr, gan y perthynai iddo ei

oUwng (Jer. i. 1 ; xxxiL 8-12). Yr oedd pobl Anathoth
wedi cael cymaint o'u cyflTOÌ gan ei brophwydoUaethau
fel y darfu iddynt ff'urfio cyngrair i gymeryd ei fywyd
ff'wrdd; ac oherwydd hyn ordeLniwyd ef i gyhoeddi barn-

edigaethau trymion uwch eu penau (xi. 18-23). Yn
mhhth yr luddewon a ddychwelasant o gaethiwed Babüon
yr oedd 1 2 8 o Anathoth, y rhai a ymsefydlasant eilwaith

yn y Ue hwnw (Neh. vii. 27 ; xi. 32).

Yn ol barn Dr. Robinson, saif y pentref Anata, cyfleu-

edig oddeutu awr a chwarter ar y tu ogledd-ogledd

ddwyreiniol o Jerusalem, ar yr un man ac Anatlioth y
BeibL Ymddengys fod y Ue unwaith wedi bod yn dref

gaerog, ac yn fan cadarn. Mae rhanau o'r mur yn aros,

wedi ei adeiladu o geryg nâdd mawrion, ac yn ymddangos-
iadol hen, fel y mae hefyd sylfaeni rhai o'r tai. Ychydig
yw'r tai ; nid oedd y trigoUon ond ychydig ugeiniau, ac

ymddangosent yn dlawd a thruenus.

Mae traddodiad eglwysig wedi dewis i Anathoth sefyU-

fan araU, yn mhentref Kuryet-el-'Enab, ar y fíbrdd i

Bamleh, pellder o dair awr o Jerusalem (Robinson, ii.

109). Gesyd Jerome hi dair miUtir Rufeinig o'r tu gog-

leddol i Jerusalem, yr hyn sydd yn cyfatteb i'r ugain

stadia a roddir gan Josephus [Antiq. x. 7, 3).

ANDBEAS, un o ddisgybUon Crist. [Apostol.]

ANGEL, cenad; enw ar swydd, ac nid ar natur. Mae
gwahanol ystyron i'r gáir yn yr Ysgrythyrau :

—

1. Angelion, gradd o fodau uwchlaw dyn. Nid oés

genym han es pa biyd y darfu iddynt gael eu creu. Yr ydys
yn gyff'redin wedi deaU fod Job yn xxxviii. 7 yn cyfeirio

attynt ; ac os oes cyfeiriad yn yr adnod hono, nid ydyw
yn penderfynu dim gyda golw^g ar amser eu creadigaeth.

Ymddengys yr arwydda y cyfeiriad eu bod yn edrychwyr

craff'us a gorfoleddus pan 'sicrhawyd sylfeini y ddaiar, ac

y gosodwyd ei chongl-faen hi ;' yr hyn ni wnai gydweddu
cystled a'r drychfeddw] sydd wedi ífynu yn gyff'redinol,

sef eu bod hwy eu hunain newydd gael eu creu. Mae
daiareg wedi dangos i ni yn y blyneddoedd diweddaf fod

y ddaiar wedi cael ei phobli gan amrywiol greaduriaid cyn

creadigaeth dyn ; ac os felly, paham nad aUasai fod trig-

oUon yn y nefoedd cyn yr amser hyny, ac i fod y trigolion

^y^y 7" gy'^'^yssdig o'r hU angelaidd am ba un y dar-

Uenwn gymaint yn yr Ysgrythyrau ? Nid yw yn rhesymol

i dybied nad ydoedd Duw, yn ystod oesoedd tragywydd-

oldeb, wedi creu un bod rhesymol neu foesol cyn y tymhor

at ba un y cyfeiria hanes Moses ; nad oedd ganddo cyn

hyn neb gweision i ufuddhau ei orchymynion, na chenadau

i gario aUan ei fwriadau.

Bodau ysprydol ydyw angelion. Gallem yn naturiol

gasglu hyn oddiwrth y swyddi y darlunia'r Ysgrythyrau

hwynt yn eu Uanw, y rhai yn aml a dybiant eu hanwel-
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edigrwydd. Dywedir heíyd yn bendant wrtiiyra yn yr
Ysgrythyrau :

' Yr hwn sydd yn gwneuthur ei angelion

yn ysprydiou,' medd ysgriíenwr yr Epistol at yr Hebreaid,

gan adrodd Ps. civ. 4 ; ac er ei fod yn amheus pa un a'i

nid meddwl y Psalmydd yw 'Y mae y gwneud y gwynt-
oedd yn genadau,' etto, í'el yr adi'oddir y geiriau yn yr

Hebreaid, rhaid eu deall am fodau angelaidd, oblegid ar

liyny try rhesymiad yr apostol. Yn adnod 14 geilw

hwynt drachefn yn ysprydion.

Maent yn lluosog iawn. 'Cerbydau Duw ydynt ugain

mil, sef mUoedd o angelion' (Ps. lxviii. 17). Awgryma
ein Harglwydd, pe'biiasai yn gweddio ar y Tad, y 'rhodd-

asai iddo fwy na deuddeg Ueug o augehon ' (Matt. xxvi.

53). Sonia ysgrifenwr yr Epistol at yr Hebreaid am
' fyrddiwn o angehon ' (Heb. xii. 22). Dywed loan, yn
Llyír y Datguddiad, ' Mi a edrycliais, ac a glywais lais

angehon lawer ynghylch yr orsedd-faiugc, a'r anifeiliaid,

a'r henuriaid ; a'u rhifedi hwynt oedd fyrddiynau o fyrdd-

iynau, a miloedd o filoedd (Dat. v. 11).

Nodweddir hwynt gan briodoleddau uchel : gan eu
gwybodaeth (Matt xxiv. 36) ; gan eu gaUu a'u nerth

(Ps. ciii. 20 ; 2 Thess. L 7 ; 2 Pedr ii. 11) ; gan eu. sant-

eiddrwydd (Matt. xxv. 31) ; gan eu hanfarwoldeb (Luc
XX. 36).

Mae yn debygol fod gwahanol raddau yn mhlith angel-

ion ; ac er dim a wyddom i'r gwrthwyneb, gaU fod gwa-
haniaeth natur yu eu phth. Mae anuywiaeth yn un o

nodweddau amlwg gwaith Duw ar y ddaiar ; mae yma
amrywiaeth hynodfawr, ac ebto debygolrwydd cyíîredinol.

Ymddengys yr Ysgrythyrau fel pe awgryment fodolaeth

gwahanol raddau o angelion. Yn Dan. x. 13 gelwir

Michael 'yn un o'r tywysogion penaf,'ac xii.l, 'y tywysog
mawr.' Yn Judas yr ydym yn darUen am ' Michael yr
arch-angel,' gair a ai'wydda 'prif angel,' fel àp^iepeúç, 'prif

offeiriad,' a'n gair ein hunain arch-esgob, laeu ' brif esgob.'

Yn Dat. xii. 7 dywedir, 'A bu rhyfel yu y nef ; Michael
a'i angehon a iyfelasant yn erbyn y ddraig, a"r ddraig a
ryfelodd a'i hangehon hithau'—^ymadroddion a yraddang-
osant yn gosod Michael aUan yn y cyraeriad o faes-lywydd,
a chanddo angehon eraiU o dano. Gawn yr enw arch-

angel hefyd yn 1 Thess. iv. 16.- Gwna yr apostol

Paul aml gyfeiriadau at 'dywysogaethau, thronau, gaUu-
oedd, awdurdodau (llhuf viii. 38 ; Eph. i. 21 ; iii. 16 ;

Col. i. 16); ac er na chyfeiria yr adnodau hyn at yr
angehon yn y nefoedd yn unig, etto ymddengys eu bod
o leiaf yn gyffredinol gynwysedig, ac ymddengys yn egliu:

fod y geiriau yn dangos fod gwahanoî raddau yn eu phth,
ac i íbd rhai o honynt uwchlaw eraill, ac yn rheoh arnynt.

Mae y rhan fwyaf o bobl yn cysylltu y dryclifeddwl o

edyn ag angelion, ac efaUai nad yw yn hawdd iddynt gael
gwared ar yr argraph hon o'u meddyliau. Mae yn wir
fod adenydd yn cael eu priodoli iddynt yn yr Ysgryth-
yrau (Exod. xxv. 19, 20; 1 Bren. vüi. 6, 7; Esa. vi. 2), a
sonir eu bod yn ehedeg (Dan. ix. 21 ; Dat. viii. 13 ; xiv.

6) ; ond dylid deall y cyíryw ddarluniadau yn ffigurol, er
mwyn gosod allan y parodrwydd a'r cyflymdra â pha un
y cyflawnant y negeseuau a ymddiriedir iddynt.

^yd''' golwg ar walth angelion, nid oes genym fawr
wybodaeth yn yr Ysgrythyrau. Mae rhywbeth goruchel
yn yr annerchiadau a wneir iddynt gan y Psalmydd :

' Bendithiwch yr Arglwydd, ei angelion ef cedyrn o nerth,
jn gwneuthur ei air ef, gan wrando ar leferydd ei air ef

'

(Ps. oiii. 20). . Ac etto, ' Molwch ef, ei holl angehon, mol-
wch ef ei hoU luoedd' (cxlviü. 2). Dyma wasanaeth y
darlunir hwynt fel yn cyraeryd rhan gyda'r gwaredigion
yn y nefoedd (Dat. v. 11, 13). Mae yn hyfryd i wybod
y dyddordeb a gymerant yn nirgelion trefn iachawdwr-
iaeth (Eph. iii. 10 ; 1 Pedr i. 12), ac byd yn od yn edif-

eirwch pechadur (Luc xv. 10). Ac uid yw y dyddordeb
a deimlant yn y gwaredigiou yn diweddu yma :

' Onid
ysprydion gwasanaethgar ydynt hwy oll, wedi eu danfon
i wasanaethu er rawyn y rhai a gant etifeddu iachawd-
wriaeth' (Heb. i. 14. Gwel hefyd Pa xxxiv. 7 ; xci. 11,

12). Danfonwyd hwyut hefyd ar amrywiol achlysuron i

gyflawni negeseuau neillduol ; megis dinystr Sodom (Gen.
xvüi. 1) ; rhoddiad y ddeddf (Act. vü. 53 ; Gal. iiL 19)

;

cosbi Dafydd ara rifo'r bobl (2 Sara. xxiv. 15-17); dinystr

byddin Sennacerib (2 Bren. xix. 35) ; genedigaeth Crist

(Matt. i 20; ii. 13, 19 ; Luc l 11, 26 ; ii. 8-10, 13) ; ei

brofedigaeth yn y diffaethwch (Matt. iv. 11); ei ing yn
yr ardd (Luc xxii. 43) ; ei adgyfodiad oddiwrth y meirw
(Matt. xxviii. 1-7 ; loan xx. 11, 12); ei esgyniad i'r nef-

oedd (Act. i. 10); a'i ddyfodiad i'r farn (Matt. xxv. 31
;

xiii. 39-42, 47-50 ; 1 Thess. iv. 16) ; ac mewn amryw
amgylchiadau eraill a enwir yn yr Ysgrythyrau.

Dyma'r fath hanesion geir yn yr Ysgrythyrau ara yr
angelion yn y nefoedd. Ond yr oedd yno unwaith luoedd
na 'chadwasant eu dechreuad.' Ni cheir dim gwybodaeth
yn yr Ysgrythyrau paham, na pha bryd y darfu iddynt
syrthio, ac ofer ydyw fturfio amcan-dybiau ar y matter.

Dywed Pedr ' Nad arbedodd Duw yr angelion a bechas-

ant, eithr eu taflu hwynt i uffern, a'u rhoddi i gadwynau
tywyllwch, i'w cadw i farnedigaeth' (2 Pedr ii. 4). Judas
yr un modd a ddywed, 'Yr angelion hefyd y rhai ni

chadwasant eu declu'euad, eithr a adawsant eu trigfa eu
hun, a gadwodd efe mewn cadwynau tragywyddol dan
dywyllwch, i farn y dydd mawr' (Judas 6). Ymddengys
yrawgryma'r adnodau hyn eu bod yn awr mewn rhwymau,
fel carcharorion yn dysgwyl eu tynged ddyfodol ; ond er

y dichon iddynt oU fod dan ludd, gwna yr Ysgrythyrau
eu darlunio fel yn y mwyniant o ryddid. ' Byddwch
sobr, gwyliwch,' medd Pedr, ' oblegid y mae eich gwrth-
wynebwr, y diafol, megis Uew rhuadwy, yn rhodio oddi-

amgylch, gan geisio y neb a allo ei Iyncu.' A hyu y
cyduna Ilawer o adnodau eraiIL

Yn mhlith yr ysprydion syrthiedig hyn y mae efallai

hefyd wahanol raddau. Souia'r Ysgrythyrau am y diafol

(Luc iv. 2), am Satan (Luc x. 1 8), am Beelzebub (Luc xi.

15), am 'dywysog y byd hwn' (loan xiv. 30), ac ara 'dduw

y byd hwn' (2 Cor. iv. 2), gan gyfeirio efaUai at ryw benaeth
mawr neu Iywydd—rhyw arch-angel syrthiedig. Efallai

taw gradd is ond Iluosog o'r ysprydion syrthiedig hyn
oedd y diafliaid, neu'r ysprydion atìan a gymerent feddiant

o gyrph dynion yn nyddiau ein Harglwydd (Luc viii. 30).

Geíwir Beelzebub yn 'benaeth y cythrauliaid ' (Matt. xii.

24), teitl a arwydda mai efe oedd eu pen neu eu llywydd,

ac ogaulyniad eu bod hwythau o dano ef; er, oherwydd
taw'r Phariseaid sydd yn defnyddio'r ymadrodd, braidd

mae genyra ryddid i resymu oddiwrth y geiriau. Mae,
fodd bynag, yn deilwng o sylw fod ein Harglwydd, yn y
cyfrif a rydd o'r farn ddiweddàf, yn son am le cosb raegis

wedi cael ' ei barotoi i ddiafol a'i angelion ' (Matt. xxv.

41), fel pe buasai y blaenaf yn benaeth raawr, a'r olaf yn
is-wasanaethgar iddo—ei g'enadau.
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2. Y Messiah, ac hefyd ei ragflaenor, loan y Bedyddiwr,

a elwir yn angelion (Mal. iii. 1). Ca y gair fel y cym-
hwysir ef at y ddau, ac hefyd yn yr adnod a goífiieir yn

y T. N. (Matt. xi. 10 ; Marc i. 2 ; Luc vii. 27), ei gyfieithu

yn genad, ond gwell fyddai ei gyfieithu yn angel, fel yn
trosglwyddo y drychfeddwl o urddas yn y cenad.

3. Prophwyd (Hag. i. 13) ; ofíeiriad (Mal. ü. 7).

4. Gweinidogion neu fugeiliaid eglwysi a elwir yn
angehon (Dat. i. 20 ; ii. 3).

5. Cenad cyftredin (Luc vii. 24; ix. 52; lago ii. 25).

ANGEU, attalfa ar weithrediadau peirianau bywyd,
ac yn cynwys yn ei berthynas â dyn, wahaniad corph ac

enaid. Mae yn amlwg taw ffi'wyth pechod ydyw marw-
olaeth dynolryw. Gan gyfeirio at bren gwybodaeth da a

drwg, dywedcdd yr Arglwydd wrth Adda, 'Yn y dydd y
bwytai o hono, gan farw ti a fyddi farw ' (Gen. ii. 17).

Ond ni chyfyngwyd effeithiau camwedd Adda iddo ef ei

hun ; cyrhaeddai yr oll o'i ddisgynyddion, ie hyd yn od
fabauod (Rhuf v. 12, 14). Mae cyffredinolrwydd angeu
jTi anwadadwy : ac nis geUir gwadu fod pawb babanod
yn agored iddo. Os tybia rhyw un fod anhawsder yn
gysylltiedig a'r pwnc, nid yw yr anhawsder yn cael ei

gyfyngu i grefydd, naturiol neu ddatguddiedig. Nid oes

yma ond y ffaith noeth anwadadwy o farwoldeb a marw-
olaeth pawb yn ddiwahan.
Ond er nad ydyw angeu idd ei ystyried yn un o an-

hawsderau crefydd, yr ydym yn rhwymedig i grefydd
am feddyginiaeth yn ei erbyn, Dywed yr apostol i Grist

'ddiddymu angeu, a dwyn bywyd ac anllygredigaeth i

oleuni trwy yr efengyl' (2 'Tim. i. 10). ' Myfi,' medd
Crist, 'yw yr adgyfodiad a'r bywyd, yr hwn sydd yn
tredu ynof fi, er iddo farw, a fydd byw ' (loan xi. 25).

Paul, yr un wedd, a ddywed, 'A'r gelyn diweddaf—angeu
—a ddinystrir.' ' Yna y bydd yr ymadrodd a ysgrifen-

wyd, Angeua lyncwyd mewn buddugohaeth. O angeu,
pa le mae dy golyn ? O uffem, pa le mae dy fuddugol-
iaeth ? Colyn angeu yw pechod, a grym pechod yw y
gyfraith. Ond i Dduw y byddo'r diolch, yr hwn sydd yn
rhoddi i ni fuddugoliaeth trwy ein Hargiwydd lesu Grist'

(1 Cor. XV. 26, 54-56j. Os tueddir rhyw rai i feio ar
ddyfodiad pechod i'n byd ni (tra nas medrant etto wadu y
fFaith), hoff'em wybod heth sydd ganddynt i'w ddywedyd
ynghylch y datguddiad gogoneddus hwn—datguddiad
anfeidrol mwy goruchel a pliwysig na'r darganfyddiadau
mwyaf gorwych a dyddorol o eiddo athronyddion hen
a diweddar. Diau y groesawant ef gyda syndod ac hyf-
rydwch !

Er, yn ei berthynas â dyn, i angeu yn ddiau ddyfod i'r

byd fel cosb am bechod, etto nid ymddengys o angen-
rheidrwydd yn gosbawl yn ei natur. Mae pobl wedi bod
yn poeni ei hymenydd â'r gofyniad, Beth ddaethai o'r

tyríaoedd a gawsent, yn nghwrs naturiol pethau, eu geiii,

a pha le cawsid Ue iddynt pe buasai dyn heb bechu ? Ond
08 gelhr dangos nad ydyw angeu o angenrheidrwydd yn
gosbawl, ni raid i ni gythryblu llawer arnom ein hunain
gyda'r gofyniad hwn. Yn yr Ysgrythyrau darlunir marw-
olaeth y Cristion dan un o'r cydmariaethau mwyaf hyfryd—-cwsg. Mae yn hawdd gan hyny i synied am dano wedi
ei ddihatru o bob elfen gosbawL Gellid gwneud y daith
o amser i dragywyddoldeb—o'r ddaiar i'r nefoedd—yn
fwy esmwyth, efallai, na chvsg ei liun. Dywed yr apostol
ei hun, ' Ni hunwn ni oll, eithr ni a newidir oU mewn

inoment, ar darawiad Hygad, wrth yr udgorn diweddaf.
Canys yr udgorn a gau, a'r meirw a gyfodir yn anllyg-
redig, a ninnau a newidir' (xv. 51, 52).

Bu yn hir yn dyb gyffredinol fod angeu y creaduriaid
direswm yn un o effeithiau camwedd Adda ; ond nid oes
i'r athrawiaeth hon un sylfaen briodol. Yr ydym wedi
gweled nad ydyw angeu o augenrheidrwydd yn farn
gosbawl, a gallwn ychwanegu yma nad ydyw creaduriaid
direswm yn ddeihaid priodol o farnedigaeth gosbawl. Nid
ydynt yn greaduriaid rhesymol, ac o ganlyniad nis gallant
fod yn rhai cyfrifol : mae natur rhesymol a moesol yn han-
fodol i gyfrifoldeb. Mae yn amlwg oddiwTth wneuthuriad
Ilawer o anifeiliaid y bwriedid iddynt fyw ar wellt a
Ilysieuau eraill ; ond nid yw yn Uai amlwg, oddiwrth eu
gwneuthuriad, eu safn, eu danne-dd, eu cylla, fod amryw
greaduriaid eraill—pedwar carnoliaid, adar, trychfilod,

pysgod—wedi eu hordeinio i fyw ar gig— h.y., ar eu
giIydA Pe na buasai rhyw ddarbodaeth wedi cael ei

wneud ar gyfer eu symud, buasai y ddaiar, yr awyr,
a'r môr wedi eu gorlenwi â hwynt, ac yu y pen draw
nis medrent eu cynwys. Mae yn rhaid fod angeu y
creaduriaid direswm, yn rhyw ffbrdd neu gilydd, yn
rhan ddechreuol o gyfansoddiad pethau, gan nad pa
im a barhausai dyn neu beidio yn ei sefyllfa o ddiniweid-
rwydd.
Ond yr hyn sydd yn profi taw nid eífaith pechod Adda

ydyw angeu creaduriaid direswm ydyw y ífaith fawr mae
daiareg wedi ddwyn i'r goleu yn y blyneddau diweddaf,
sef fod,~ oesoedd cyn creu dyn, genedlaethau olynol o

greaduriaid ar y ddaiar, a bod Ilawer o honynt yn byw
ar eu gilydd ; eu bod ar unwaith yn orchfygwyr ac yn
orchfygedig ; 'ond bu farw llawer hefyd, yn ddios, o hen-

'

aint a chlefydau, newyn a syched, oerni a gwres ; boddwyd
rhai yn y dyfroedd, ac eraill a drengasant mewn gwahanol
ffyrdd. Yn awr mae yn amlwg taw nid effalth camwedd
Adda oedd angeu yr anifeiliaid hyn, gan fod y dinystrydd
mawr mewn Ilawn gwaith am efallai filiynau o oesoedd cyn
i ddyn gael ei alw i fodolaeth—mewn gair fod angeu yn
un o ranau y cyfansoddiad dan ba un y gosodwyd hwynt
gan eu Creawdwr mawr.
Gan mai hon oedd y drefu sefydledig o bethau, a hyny

trwy gyfnodau olynol o greu a dinystrio, arweinir ni yn
naturiol at y casgliad nad yw angeu anifeiliaid y cyfnod
presenol yn cyfodi oddiar unrhyw aragylchiadau neillduol

i'n cyfnod ni, ac nad ydyw ddim yn amgeu na chario allan

yr un gyfundraeth ac oedd mewn gweithrediad am oesoedd

olynol meithion cyn i ddyn gael ei greu ar y ddaiar. Nid
peth newydd ydyw angeu : mae eíàllai yn íìloedd o flyn-

eddau o oed.

ANGHOFIO, colli adgof am berson neu beth, neu
roddi i íyim bob gofal am danynt (Deut. iv. 9 ; Jer. xxiii.

39). Mae Duw yn ymddangosiadol yn anghofio y saint

pan y paid a rhoddi amlygiadau o'i allu a'i gariad o'u

plaid, ac y gomedd iddynt arwyddion gweledig o'i gared-

igrwydd (Ps. xiii. 1 ; Ixxvii. 9) ; ond ui wna mewn gwir-

ionedd eu hanghofio ; ni pheidia a'u cynual a dai-bodi ar

eu cyfer yr hyn sydd angenrheidiol er eu gwir les (Esa.

xlix. 15). Ni wna byth anghofio gweithredocdd y dryg-

ionus ; bydd yn sicr o'u cosbi (Amos viii. 7) ; na gweith-

redoedd da y saint, ond eu gwobi-wyo yn rasol a wna (Heb.

vi. 10). Mae etholedigion Duw yn anghofio ty eu tad

ä'u pobl eu hunain : wrth fabwysiadau Cristionogaeth
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darfu i'r luddewon adael eu heu seremoniau a'u teml;

wrth dderbyu Crist, mae pob dyn gwir ddychweledig yn

gadael ei dueddiadau uaturiol, gau-grediniaeth, hunan-

gyfiawnder, ac aríeriou pechadurus ; mae yn ymadael â

phertliynasau naturiol, cybelled ac i roddi y flaenoriaeth

i Grist arnynt oll (Ps. xlv. 10). Mae seintiau yn anghofio

y pethau o'r tu ol iddynt, pan na wnaut gyfrií' o'u gweith-

redoedd a'u cyrhaeddiadau, ac yr ymestynant at ragor o

wybodaeth o Grist, cymdeithas ag ef, a chydff'urfiad a'i

ddelw (PhU. iii. 15). Mae dynion yu anghofio Duw pan

yr esgeulusant feddwl am dano a'i addoii
;
pan y torant

ei ddeddfau, ac y taflant ddirmig ar unrhyw beth perth-

ynol iddo (Barn. iii. 7 ; Ps. ix. 1 7). Mae dyuion yn
anghofio Jerusalem pan yn anystyriol a difatter yn
nghylch pa fodd mae pethau yn myned yn mlaen yn
yr eglwys (Ps. cxxxvii. 5, 6). Maent yn anghofio ang-

hysur, tlodi, a Uudded pan mae cysuron, anrhydedd, a

chyfoeth yn mwy na'u cydbwyso (Geu. xU. 51 ; Job xi.

16; Esa. liv. 4).

ANGHYFREITHLON. 1. Nid yn gydunol â'r ddeddf
foesol (2 Pedr ii. 8). 2. Nid yn gydunol â'r ddeddf ser-

emoniol (Act. x. 28).

ANGHYMERADWY. Yn mhlith metelwyr arwydda
yr hyn nas medr ddal prawf ; metel anmhur. Felly mae
dynion drygionus yn arian anghymeradwy: nid ydynt wedi
eu puro, ac ni phasaut yn ol safon deddf Duw (Jer. vi. 30).

Pan yr arferir y gair am gampau cydymwyr, a rhedeg-

feydd, arwydda un a fetha ac enniU y gamp. 'Rhag i mi
fod yn àSÓKifioç,' {angliìjmeradwy neu wrthodedig) : rhag i

mi fod yn fi'ug-beth rhagrithiol—yn amddifad o wir

ras—un ac na wna Duw byth ei wobrwyo fel rhedegwr
llwyddianus yn yr yrfa Gristionogol, neu ymdrechwr
buddugoliaethus dros y ffydd (1 Cor. ix. 27). Meddwl
anghymeradwy ydyw un wedi ymgaledu mewn drygioni,

a'r hwn nis medr wahaniaethu rhwng drwg a da (Rhuf. i.

28). Mae dynion yn 'anghymeradwy o ran y ffydd' pau
wrthgiliont oddiwrth athrawiaeth Crist, ac ymwerthu i'r

cyfeiliornadau gwaethaf (2 Tim. iü. 8). Maent yn ' ang-
hymeradwy at bob gweithred dda' pan fyddant analluog

a chroes i arfer yr hyn sydd dda, ac yn groes i eraill a'i

gwnant (Tit. i. 16).

ANGOR, offeryn er rhwymo a dal Uong mewn rhyw
fan ueiUduol. Gwneid yr hen angorau cyntaf o geryg
mawrion

;
gwnawd hw_yTit wedi hyn o goed, a gosodid

pwysau mawr o blwm neu fasgeidiau o geryg wedi eu
rhwymo wrth benau y coed. Dywedir i'r angor a'r ddau
ddant neu big gael ei dyfeisio gan Eupalamius, neu
Anacharsis, yr athronydd Scythaidd. Mewn llongau

mawrion yr oedd, yn yr hen amseroedd, dair neu bedair

angor ; un o ba rai, oblegid na wneid defnydd o hono ond
mewn amgylchiadau o ddirfawr berygl, a elwid yr angor
santaidd, ac a elwir yn awr y s/ieet anchor. Arferid gynt
i daflu yr angorau o ben ol y llong (Act. xxvii. 29).

Dernyn mawr o haiarn ydyw angor y dyddiau presenol,

ar lun cryman, fel, gan nad ar ba ochr y dichon iddi

syrthio, y bydd iddi ymafael yn y tywod neu yn y tir :

rhwymir hi wrth drawst mawr o bren, yr hwn, â rhaff"

fraisg fawr a elwir y cahle rope, a glymir wrth ben blaeu

y llong. Gobaith yw angor yr enaid, yn ddiogel ac yn
sî'cr, ac yn mjfned i mewn hyd at yr hyn sydd o'r tufewn i'r

llen ; trwy fyned allan o honom ein hunain ac ymsefydlu
ar lesu Grist a phethau anweledig, trwy osod ein hym-

ddiried yn addewidion a pherffeithderau Duw, diogela ein

henaid yn effeithiol rhag cael ein gyru hwnt ac yma yn
nghanol ystormydd gofid, ac a'n ceidw yn sefydlog ar

nosweithiau tywyll profedigaeth a chystudd (Heb. vi. 1 9).

ANIS. Dylai'r gair a gyfieithir anis yn Matthew xxììl

23, gael ei gyfieithu yn dil, gan fod y ddau blanigin yn
gwbl wahanol, er fod un weithiau yn cael ei gymeryd am
y llall. Y gair Groeg am anis yw avi<Tov, oddiwrth yr
hwn mae ein gair ni wedi tarddu; ond avLQov ydyw liwn,

ac arwydda dill, planigin dwy-flwydd, ac yn tyfu yn
wyllt yn yr yd-feusydd yn Spain a Phortugal, ar for-lanau

Itali, ac yn yr Aipht. Mae dill, neu blanigin tebyg iddo,

yn cael ei wrteithio yn yr holl wledydd o Syria i'r India.

Defnyddid yr hadau er yn foreu fel meddyginiaeth i dori

gwynt, ac hefyd i'r un dybenion ac y defnyddir mwstaid
a phypyr efo bwyd gyda ni; defnyddid y daU gynt mewn
soups a sauces, ond nid oes fawr o ddefnydd yn cael ei

wneud o'r planigin yn bresenol at ddibenion cogyddol neu

ANIS (ANETHUM GRAV£OI.I£Ns).

feddyginiaethol. Yn amser ein Hiachawdwr ymddengys
y cai ei wrteithio gan yr luddewon yn Palestina, oblegid

degymai y Phariseaid 'y mintis, a'r anis, a'r cwmmin,
tra y gadawent heibio bethau trymach o'r gyfraith' (Matt.

xxiii. 23).

Mae y dill [Anethum graveolens, neu y diU cyflredin) yn
un o'r urdd fawr gyíFredin Umhelliferce. Y planigin

Prydeinig mwyaf tebyg i ' anis ' Matthew ydyw y rhyw-

ogaeth tra adnabyddys Anethum foeniculum , neu y ffenigl

gyffredin, a geir yn fynych ar lan y môr gyda lafaut y
môr, y thrift, a'r sandworts. Gwrteithid ef yn Mhrydain
gynt, ac arferir ef etto fel addum i rai bathau o bysgod.

AN'NAS, arch-offeiriad yr luddewon yn amser ein

lachawdwr. Yn ol cyfansoddiad gwreiddiol yr offeiriad-

aeth, nid oedd ond un arch-off'eiriad (Exod. xxviii. 6-38
;

xxix. 29, 30 ; Lef. xvi. 2, 32-34 ; xxi. 10-12) ; ond yn
amséroedd diweddarafyr oruchwyliaeth luddewig yr oedd
llawer o afreoleidd-dra gyda golwg ar yr arch-offfeiriadaeth.

Yn amser eiu lachawdwr sonir am Annas a Caiaphas fel

n
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yr arch-oífeiriaid, yr hyn sydd wedi achosi gryn anhaws-

der i esponwyr. (Caiaphas.]

ANNERCH, cyfai-ch, neu amlygu teimladau cyfeillgar

tuag at eraill, mewn geiriau, cusanau, neu lythyrau (Matt.

X. 12 ; Rhuf xvi. 16, 22 ; 1 Cor. xvi. 19-21).

Nid yw cyfarchiadau pan gyfarfyddir â phersonau yn
llai cyfi'redin yn y dwyrain nag yn ngogledd Europe

;

ond yn gyffredin cyfyngir hwynt i bobl yr un genedl neu

grefydd. Pan wna yr Arabiaid gyfarch eu gilydd, gwnant

%^y y^ gyffredin, medd Niebuhr, yn y geiriau hyn :

' Heddwch fyddo gyda chwi,'* gan osod, wrth adrodd y
geiriau, eu llaw ddehau ar eu calon. Yr atteb cyífredin

i hyn yw ' Gyda chwithau byddo hefddwch ;
' at ba un y

mae yr hen bobl yn chwanog i ychwanegu, 'a thrugaredd

a bendith Duw.' Nid yw Mohammedaniaid yr Aipht

a Syria byth yn cyfarch Cristion yn y geiriau hyn

:

ymfoddlonant ar ddweud ' Dydd da i chwi,' neu 'Gyfaill,

sut yr ydych chwi?' Cadarnheir adroddiad Niebuhr gan

Bruce, yr hwn a ddywed i rai o'r Arabiaid a gyfarchwyd

ganddo ag annerchiadau heddwch naiU ai peidio gwneud
un atteb, neu ynte amlygu eu syndod at ei haerllugrwydd

yn arfer y fath ryddid. Fe ymddengys felly fod gan y
Dwyreinwyr ddau fath o annerchiad, un i'w cyd-wladwyr

UULl. lJUVKKINIOI. O ASNEBC'I.

a'u cyd-grefyddwyr eu hunain, ac un arall ar gyfer

dyeithriaid.

Ymddengys fod yr un arferiad yn ffynu yn rnhlith yr
luddewon yn nyddiau ein lachawdwr. Ni wnaent gyf-

arch yr ethnig neu'r publican â'r geiriau ' Heddwch f'o

gyda chwi.' Gwnai pubHcanod y genedl Iiiddewig wneud
defnydd o'r geiriau hyn pan gyfarchent eu cyd-bublicanod,

ond nid pan annerchent baganiaid : er y gomeddai yr
luddewon mwy caeth-lym wneud defnydd o'r geiriau wrth
gyfarch na phublican na phagan. Dyma y teimlad
anfoesgar, angharedig, a geryddai ein Harglwydd yn ei

bregeth ar y mynydd :
' Os cyferchwcli well i'ch brodyr

yn unig, pa ragoriaeth yr ydych yn ei wneuthur ? Onid
yw y publicanod hefyd yn gwneuthur felly 1' (Matt. v. 47;
Harmer, Ohs. 'ù. 320).

' Mae yn wir ddifyrus,' medd Mr. Beadle, cenadwr
Americanaidd yn Syria, 'i ddyn anghyfarwydd ag arferion

y wlad hon i wranclo ar eu hannerchiadau— eu salaams
a'u comj)liments—y rliai a basir rhwng cyfeillion, ac hyd
yn od dyeithriaid a gelynion. Arferid cjrchiadau o'r

• Mae liynafiiieth y cyfarcliiad hwn yn hynoJ. Dynna y geiriau eu hunain a dJefnydd:
golygwr ty Joseph with annerch ei frodyr (Gen. xliii. 23).

iodd

fath hyn yn ddiau yr un mor rhydd a rhwydd yn amser
ein Hiachawdwr ac yn awr, a chyda yr un can Ueied o
sylw i'w hystyr' [Amer. Miss. Her. 1841).t Yr oedd
myned trwy y rhestr gyíFredin o gyfarchiadau yn gofyu
cryn amser, yn enwedig os adroddid hwynt wrth bob
un a gyfarfyddid ar y fíbrdd. Arferai pobl rnewn
biys eu hosgoi. Pan erchodd Eliseus i'w was Gehazi
frysio i d y Sunamees ac yr oedd ei phlentyn wedi
marw, dywedodd wrtho : 'Gwregysa dy Iwyuau, a chymer
dy ftbn yn dy law, a dos ymaith : o chyfarfyddi a neb,

na chyfaich iddo ; ac o chyfarch neb di, nac atteb ef

'

(2 Bren. iv. 29). Ehoddodd ein Harglwydd gyfarwyddyd
cyfFelyb i'r Deg a Thriugain pan anfonodd hwynt allan

ar eu neges :
' Ewch, na ddygwch god, nac ysgrepan,

nac esgidiau, ac na chyferchwch weU i neb ar y ftbrdd

'

(Luc X. 3, 4). Yr oedd y cyfarchiadau a roddid ar y
cyfryw achlysuron nid yn unig yn gwastraftii amser,

ond yr oeddynt yn ddiystyr, diles, ac yn gyft'redin yn
anwlreddus a thywyllodrus. Nid ei amcan ef oedd
gwneud ei ganlynwyr yii ddisylw o foesau cyfti-ediu

bywyd, ond tra y dysgai hwynt i dalu sylw iddyiit,

argymhellai arnynt arfer didwyUedd wrth eu defnyddio :

' I ba d bynag yr eloch i mewn, yn gyntaf dywedwch,
Tangnefedd i'r t hwn. Ac o bydd yno fab tangnefedd,

eich tangnefedd a orphwys arno ; os amgen, hi a ddychwel
attoch chwi' (ad. 5, 6)— h.y., yr heddwch oedd ef wedi
ewyllysio iddynt hwy.
Yr oedd gan ein Harglwydd gyfeiriad at ragrith a

thwyll bywyd cyff'redin yn ei gyfarwyddiadau ymadawol
i'w ddisgyblion :

' Yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd
;

fy nhangnefedd yr wyf yn ei roddi i chwi : nid fel y mae
y byd yn rhoddi, yr wyf íi yn rhoddi i chwi' (loan xiv.

27). Mae y cyfryw gyfeiriad a dybiwn ni yn rhoddi min
a phrydferthwch i'w rodd ymadawol—amgylchiad ac na
feddyliwyd dim efallai am dano gan y darllenydd.

Gynt ymddengys fod annerchiadau yr Hebreaid i'w

gilydd yn gwisgo gwedd duwioldeb : 'Ac wele Boaz a

ddaeth o Bethlehem, ac a ddywedodd -wrth y medelwyr, yr
Arglwydd a fyddo gyda chwi. Hwythau a ddywedasant
wrtho ef yr Ai'glwydd a'th fendithio' (Ruth ii. 4). Y
Psalmydd, yn cyfeirio at faes-Iafurwyr, a ddywed : 'Ac ni

ddywed y rhai a ant heibio, bendith yr Arglwydd amoch

;

bendithiwn chwi yn enw yr Arglwydd' (Ps. cxxix. 8).

Cynyrchwyd y dull hwn o gyfarch gan dduwioldeb ar y
cyntaf; ond mae yn debygol iddo ddirywio i fí"urf ddi-

ystyr. Mae genym esiampl adnabyddus o hyn yn ein

mysg ein hunain. Yr ymadrodd ' Duw a'ch bendithio' a

lefarir gyda'r fath ysgafuder fel nad yw ddim Uai na
thoriad o'r trydydd gorchymyn (Harraer, Oi.s. ii. 333).

ANNYSGEDIG, Personau: rhai heb dderbyn ond

ychydig hyftbrddiad mewn gwyddoniaeth (Act. iv. 13) ;

neu rhai heb wybod fawr o feddwl Duw, ac hyíforddiadau

ei Yspryd (2 Pedr iii. 16). Cwestiynau annysgedig ydyw
y cyfryw rai na cheir dim gwybodaeth wirioneddoÌ a syl-

weddol wrth cu trin (2 Tim. ii. 23).

AN'TIOCH. Yr oedd amryw ddinasoedd o'r enw hyn
yn Asia Ddwyreiniol wedi eu hadeiladu gan Seleucus

Nicator, un o bedwar cadbeniaid AIexauder Fawr, rhwng

y rhai y rhanAvyd ei yraerodraeth ar ol iddo farw; a chaii

ei ganlynyddion, y Seleucidse, fel brenhiuoedd Syria. O'r

t Ca y darllenydii osiamplnu o'r amlder comi>liments a'r gofyniadan a wneir yn ngliyf-

arcliiadau'r Dwyrcinwyr yn Pastoii, lUmt, of H. Scrip. ü. JO.
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rhai hyn ni choffheh- ond am ddwy yn yr Ysgryth-

yrau.

1. Antiochia, dinas yn Syria, cyfleuedig ar lanau yr

afon Orontes, oddeutu 20 milltir o'r nian y rhed i fôr y
Canoldlr. Adeüadwyd hi gan Seleucus Nicator yiighylch

300 o flyneddau cyn geni Crist, a daeth yn fuan i fod yn

Itrif-ddinas y wlad. Yn yr hen ainser yr oedd hi yn un

o'r dinasoedd mwyaf poblog a llwyddianus, ac yn nodedig

am ei chyfoeth a'i moethau, ei glythineb a'i phechodau.

Yn ei chymydogaeth yr oedd teml enwog, neu yn hytrach

warthus, Apollo a Daphne, yr hon, ynghyd â'r Ilwyn coed

yn yr hwn yr oedd yn gýfleuedig, a borthent chwantau

cnawdol y trigolion ac a Iygrent eu moesau.
^

Ymsef-

ydlodd niferi Uuosog o'r luddewon yn Antiochia, Ile y
mwynhaent yr un breintiau a'r dinasyddion eruiU (Joseph.

Aniiq. xii. 3, 1).

Dygwyd Cristionogaeth i Antioclùa yn foreu. Mae
genym gyfrif mwy manwl o'r amgylchiadau nac a feddwn

efaUai ynghylch ei dechreuad a'i chynydd mewn un ddinas

arall, gan hyny mae yr hanes yn teilyngu sylw neillduol.

'^"=-^^FJ^^z^^^^

AX nociii \.

'A'r rhai a wasgarasid o herwydd y blinder a godasai yn
nghylch Stephan, a dramwyasant hyd yn Phenice, a

Cyprus, ac Antiochia, heb lefaru y gair wrth neb ond yr

luddewon yn unig. A rhai o honynt oedd wyr o Cyprus
ac o Cyrene, y rhai wedi dyfod i Antiochia, a lefarasant

wrth y Groegiaid ' (e\Xi;j'ío-Tctç, yn ol y darllenlad awdur-
dodedig, h.y., luddewon o ran genedigaeth a chrefydd yn
siarad yr iaith Roeg ; ond y mae Griesbach a beirniaid

eraill yn rhoddi'r flaenoriaeth i'r darlleniad eAAiji'aç, Groeg-
laid yn ystyr eang y gair, ac yn ei osod ynghorph y Ilyfr),

'gan bregethu yr Arglwydd lesu. A llaw yr Arglwydd
oedd gyda hwynt, a nifer mawr a gredodd, ac a drodd at

yr Arglwydd. A phan ddaeth gair i glustiau yr eglwys
oedd yn Jerusalem am y pethau hyn, hwy a dJanfonasaut
Barnabas i fyned hyd Antiochia, yr hwn pan ddaeth, a
gweled gras Duw, a fu lawen ganddo, ac a gynghorodd
pawb oll, trwy Iwyr fiyd calon, i lynu wrth yr Arglwydd:
a Ilawer o bobl a chwanegwyd i'r Arglwydd. Yna yr aeth
Baruabas i Tarsus, i geisio Saul, ac wedi iddo ei gael, efe

a'i dug i Antiochia. A bu iddynt tìwyddyn gyfán ym-
gynnull yn yr eglwys, a dysgu pobl lawer ; a bod galw

y disgyblion yn Gristionogion yn gyntaf yn Antiochia.'

[Cristionogion.] Yna y canlyu hanes am haelioni y
disgyblion yn AJntiochia tuag at eu brodyr yn Judea

(Act. xi. 19-30). O Antiochia y danfon\\yd Paul a Bar-

nabas wedi hyn gan awdurdod ddwyfol i bregethu yr

efengyl yn Cyprus ac Asia Leiaf, ac ar ol cyflawni y
commissiwn dychwelasant i Antiochia, 'ac yno yr arhos-

asant hwy dros hir o amser gyd á'r disgyblion ' (xiii.

1-3; xiv. 26-28). Yn awr daeth i wared yno 'rai o

Judea,' gan ddal nas gallasai dychweledigion Cenedlig

fod yn gadwedig oddieithr iddyut gael eu henwaedu,
' a phan ydoedd ymryson a dadleu nid bychan gan Paul

a Barnabas yn eu herbyn, penderfynwyd eu danfon

hwy, a rhai eraiU o'r brodyr, fynu i Jerusalem, at yi

apostolion a'r henuriaid, yngliylch y cwestiwn yma,'

Yno mewn canlyniad yr aethant, a chwedi cael eu

meddwl hwy, 'ynghyd â'r holl eglwys,' ar y pwnc, yr

hyn oedd yn anffafriol i'r cyfryw arfei-iad, dychwel-

asant 1 Antiochia, a chyda h\vynt Judas a SUas, 'gwyr

rhagorol yn mhlith y brodyr,' ac yn 'brophwydi' hefyd

(h.y., dysgawdwr yn Uefaru dan ddylanwad dwyfol),
' trwy lawer o ymadrodd a ddiddanasant y brodyr ac

a'u cadarnhasant ; ac wedi iddynt aros yno dros am-
ser, hwy a oUyngwyd ymaith mewn heddwch gan y
brodyr at yr apostolion ; eithr gwelodd Silas yn dda

aros yno. A Phatd a Barnabas a arhosasant yn Antiochia,

gan ddysgu ac efengylu gair yr Arglwydd, gyda Ilawer

eraiU hefyd' (xv. 1, 2, 22-35). Yn ystod eu harosiad yn
Antiochia yr amser hyn y daeth Pedr yno ; ac yn awr y
dygwyddodd amgylchiad ac ydym yn ddigon anmharod
i'w gyfaifod. 'Oblegid cyn dyfod rhai oddiwrth lago, efe

a fwyttaodd gyd â'r Cenedloedd ; ond wedi iddynt ddyfod,

efe a gUiodd, ac a neillduodd ei hun oddi wrthyut, gan

ofni y rhai oedd o'r enwaediad. A'r luddewon eraUI

hefyd a gyd-ragrithiasant gydag ef, yn gymaint ag y
dygwyd Barnabas hefyd i'w rhagrith.' Eithr Paul, yr

hwn oedd bob amser yn ffyddlon i achos ei Feistr dwyfol,

a wrthwynebodd Pedr, gan weinyddu iddo gerydd Uym
ond cwbl haeddianol. Yr oedd Antiochia i weled ymryson
mwy poenlawn rhwng Paul a Barnabas, yr hon a berodd

eu hymraniad, ac a achosodd iddynt ddewis cylchoedd

Ilafur gwahanol am weddUl eu hoes; Barnabas a fordwy-

odd i Cyprus, tra y tramwyodd Paul a Silas, 'wedi eu

gorchymyn i ras Duw gan y bi-odyr, trwy Syria a Cilicia,

gan gadarnhau yr eglwysi' (Act. xv. 36-41). Y cyfryw

sydd ddarlun dyddorol o'r ffordd y Uedaenwyd Cristion-

ogaeth yn amser yr apostolion. Nid ydym yn darllen am
Paul, Barnabas, neu Silas, yn ymweîed ac Antiochia

drachefn, ac nid oes genyra haues ychwanegol yn y T. N.

am sefyllfa yr eglwys yn y ddinas hono. Yr oedd yr

eglwys yn Antiochia, fodd bynag, yn un o fam-eglwysi yr

amserau boreuol ; ond, fel mam-eglwysi eraill, darfu iddi

fawr ymlygru. Bu Ignatius yu esgob Antiochia, a dyodd-

efodd ferthyrdod yn Rhufain yn 107, dan deyrnasiad yr

Ymerawdwr Adrian (Wake's Apostolical Fatliers, p. 91).

Ganwyd Chrysostom yn Antiochia o gylch y flwyddyn

3.54, ac yr oedd yn eael cymaint o'i barchu a'i edmygu
yno, nes y gorfu ar yr Ymerawdwr Arcadius ddefnyddio

ei holl awdurdod, ac hyd yn od i arfer dichell, cyn y
gallasai ei lithio i adael y Ile, er mwyn dyfod yn esgob
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Caercystenyn (Mackenzie'8 Imperial Dictionary of Univer-

sal Biographj).

Ar ddarostyngiad Syria i dalaeth Eufeinig gan Pompey,

C.C. 65, syrthiodd Antioch dan lywodraeth Pthufain, ac

ar ol newid ei meistri lawer gwaith, a chwedi cael ei

chymeryd a'i hyspeiHo yn aml, yn enwedig gan frenin-

oedd Persia, syrthiodd, yn 1268, i ddwylaw Bibars,

brenÌD yr Aiplit, yr hwn a'i gwnaeth yn garneddau.

Dyoddefodd hefyd yn fawr oddiwrth ddaiargrynfeydd

aml; ychydig ddinasoedd mewn gwirionedd a ddyoddefodd
gymaint : dymchwelwyd Jlawer o'u hadeiladau gwychaf,

a threngodd Ihioedd o'r trigolion. Yn 1.517 syrthiodd

Syria i ddwylaw y Tyrciaid, a byth wed'yn mae Antiochia

wedi bod dan eu-llywodraeth.

Gelwir y ddinas yn bresenol yn Antakia. Ni chynwys
ond tua 9000 o drigohon, o ba rai mae un rhan o dairyn
Ansaireea, cenedl ryfedd o bobl, ac ynghylch crefydd y
rhai ni wyddys ond ychydig ; mae yno ychydig o ludd-
ewoü, a'r gweddiU yn Fohammetaniaid. Ni chuddia ei

safle ond rhan fechan o'r tir ar ba un y sefai yr hen
ddinas. Mae y tai yn fychain, wedi eu hadeiladu o bridd

a gwellt, ac heb un loft't iddynt ; mae yr ystiydoedd yn
guUon a Ueidiog. Ar y cyfan, golwg druenus iawn sydd
ar y Ue. Gan taw un o nodweddau hynodawl y Twrc
ydyw dinystrio, a pheidio byth ac adeiladu, nid oes yn
bresenol yn Antiochia nac hen adeiladau na rhai diweddar
ac sydd yn teilyngu y sylw Ueiaf Mae rhan fawr o'r tir

a gauir mewn gan yr hen furiau wedi cael ei blanu â

choed fSgys ac olew, y rhai a flagurant yn rhonc ar ad-

feiliau palasau a themlau. Yn 1822 cafodd ei rhan o'r

ddaiargryn a wnaeth Aleppo yn garneddau.

2. Antiochia, prif-ddinas Pisidia. Yma y darfu 1 Paul
a Barnabas, ar wahoddiad Uywodraethwyr y synagog
luddewig, bregethu yr efengyl gyda ehiyn Iwydd, hyd
nes i'r luddewon gyfodi erledigaeth yn eu herbyn, a'u

gyru aUan o'r lle (Act. xiii. 14-16, 42-.51).

Ni chafwyd o hyd i safle y ddinas hon hyd yn ddi-

weddar. Tybid yn flaenorol ei bod yn gyfleuedig lle y saif

tref bresenol Ak-shehr ; ond y mae chwiUadaii diwedd-
arach wedi arwain i'r casgUad y gwnai hi sefyU yn agos
i'r fan y saif y dref gymydogaethol Taloljatz. Dyma fan

wedi ei guddio gan ddarnau mawrion o farmor ; mae
hefyd adeilad hir-onglog cynwysedig o fur mewnol ac
aUanol. Yr hyd yw 180 o droedfeddi wrth 60 o led.

EfaUai taw teml neu eglwys ydoedd, efaUai bob un yn
olynol. Un o'r gwrthrychau mwyaf tarawiadol ydyw
dwfr-fíbrdd {aquerJuct) yn garneddau. Mae un ar hugain
o'r bwaavi yn berffaith ; nid oes dim cement rhwng y meini,

y rhai ydynt o faintioli auferth. Wrth durio dan y carn-

eddau cawd camau o cornices o'r fath berfíeithiaf, ynghyd
ag amryw goloînaM fluted dryUiedig (Aruudel's Discoveries

in Asia Minor, i. 267; Bihlioth. Sac. vni. 867).

ANTIP'ATRIS a adeiladwyd gan Herod Fawr, ac a
enwyd feUy er anrydedd i'w dad Antipater, ar safle, medd
Josephus, tref a elwid gynt Capharsaba {Antig. xvi. 5, 2).

Ymddengys y sefai ar y gwastadedd ar y fíbrdd o Jeru-
salem i Csesarea. Dyma'r fan y dygodd y milwyr Paul
liw nos pan yn myned o un ddinas i'r UaU (Act. xxiii. 31,

32). Nis gall fod fawr amheuaeth ynghylch ei safle

;

oblegid tra mae, fel mewn Uuoedd eraiU, yr enw Groeg
Antipatris wedi diflanu, cedwir yr hen enw Capharsaba
yn mhUth y bobl gyfíredin dan y ffiuf Arabaidd o Kafr

Saba. Mae yn bentref o gryn faintioU ; mae y tai wedi
eu hadeUadu o bridd, megis yn y rhan amlaf o bentrefi

y gwastadedd. Nid oes dim gweddilUon hynafiaethol
i'w gweled ynddo (Robinson's Jíes. iii. 45 ; iv. 158 ; WU-
son, ii. 253).

APOC'IÍYPHA, nifer o lyfrau a osodir yn aml rhwng
yr Hen Destament a'r Newydd, neu a rwymir gyda.
îiwynt, ond y rhai ni chynwysant un rhan o'r Ysgryth-
yrau awdurdedig. Mewn canlyniad i'r Ue maent wedi
ei hir lanw ni roddwuyma ryw gyfrif am danynt.

1. I. EsDBAS. Nid yw y rhan fwyaf o lyfr cyntaf
Esdras ond cyfieithiad o'r Gròeg o'r H. D., yn benaf o'r

ddwy benod olaf o 2 Croniclau a Llyfr Ezra; ond cynwys
hefyd ryw beth na cheir mo hono yn yr Ysgrthyrau
Hebraeg. Nid yw o un gwerth hanesyddol, ond gair-

darddol a beirniadol. Mae rhai o'i haeriadau yn groes i

ffeithiau.

2. II. EsDRAS. Mae aU lyfr Esdras mewn rhan yn
hanesyddol, ac mewn rhan yn brophwydol. Nid yw o un
gwerth hanesyddol; yr unig ddyddordeb a fedd ydywyr
hyn gyfyd oddiar yr esiampl a gynwys o lenyddiaeth
ddatguddiaethol ddiweddar yr luddewon. Oddiwrth
rhai darnau o hono ymddangosai yr awdwr fel pe buasai

wedi darllen y T. N., neu o leiaf rai Uyfrau o hono. (Cyd-.

marer pen. i. 30-33 â Matt. xxiii. 37, 38
;
pen. ii. 42-47

â Dat. viü. 9, 13, 14
; pen. v. 4 â Dat. viii. 2, 10). Ni

chydnabyddwyd un o'r ddau lyfr gan Gynghor Trent fel

rhan o'r Ysgrythyrau awdurdedig.
3. ToBiT. Mae gwahanol gopiau o Lyfr Tobit. Copi

Groeg yDeg aThriugain ydyw yr un ddilynir yn gyfíredin,

ac, os nad yr un gwreiddiol, efaUai taw eíe yw y nesaf at y
copi cyntaf. hwn mae y cyfieithiad Saesonig wedi cael ei

wneud. MeddyUa rhai i'r Uyfr hwn gael ei ysgrifenu yn
gyiitaf yn Hebraeg; ond er fod dau gopi Hebraeg yn ar-

graphedig—un a argraphwyd gyntaf yn Nghaercystenyn
yn 1 5 1 7, o'r hwn y gwnaeth Fagius wedi hyn gyfieithiad i'r

Lladin
; y UaU yn BasU, gan Munster, yn 1542, ceir y ddau

yn Pohjglott Walton—nid oes yr un o honynt, fodd bynag,

yn gopi gwreiddiol, gan taw cyfieithia'dau amlwg ydyw y
ddau. Cymerwyd copi Lladin y Vulgate gan Jerome, yu
ol ei addefiad ei hun, aUan o gopi Caldeaidd ; ond mae yn
amlwg ddigon taw nid y copi Caldeaeg oedd ei unig syl-

faen. Ymddengys iddo heíyd wneuthur gryn ddefnydd
o'r hen gyfieithiad Lladin. Ni wnaeth un defnjdd o'r

copi Groeg, ac y mae gryn wahaniaeth rhyngddo a'r un
Groeg (Horne's Introd. ii. 997).

Mae ìlawer, yn enwedig yn eglwys Ilhufain, yn ystyried

Llyfr Tobit yn hanes gwirioneddol. Ystyria eraUl taw

y sylfaen sydd hanesyddol, a'r gweddill yn addurniant

tí'ug-chwedleuawl. EraiU, drachefn, a olygant taw chwedl

ydyw y cyfan, a'r hyn y cyduna y beirniaid mwyaf gwyb-
odus. Nis gallasai yr angel Eaphael byth ddarlunio ei

hun fel 'Azarias, mab Ananias Fawr,' ac o Iwyth a theulu

Israelaidd (v. 10-13) ; etto wedi hyn cyfaddef ei fod ef

yn ' un o'r saith angel sanctaidd, y rhai sydd yn dwyn i

fynu weddiau y rhai sanctaidd, ac sydd yn tramwy ger

bron gogoniant yr hwn sydd Sanctaidd." (xii. 15); Mae
ol celwydd ar wyneb yr hanes am saith gwr Sara yn cael

eu Uadd yn olynol ar eu nos briodas, gan yspryd drwg a

elwid Asmodeus (iii. 7, 8) ; am y cythraiU, ar briodas

Tobit â hi, yn cael ei yru gan arogl calon ac afu pysgodyn

a gymerwyd o'r afon Tigris, i ffbi i oruchafion yr Aipht,
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ac yn cael ei rwymo yno gan yr angel (vi. 15-17; viii.

1-3) ; am ddallineb Tobit, wedi cael ei acliosi gan adar y
to ' yn bwrw tail twyin i'w lygaid,' yn cael ei wella gan
Tobit, dan gyfarwyddyd yr angel, yn iro ei lygaid a bustl

y pysgodyn (ii. 9, 10 ; xi. 7-13). At liyn gallwn ychwan-

egu ei íbd yn anhebygol iawn y gallasai Tobit fyw ar y
tyuilior hwnw o'r byd cyhyd a 158 o flyneddau, a'i fab

Tobit 127; ac y mae yn groes i bob haues i Ninifeh gael

ei cliymeryd a'i diuystrio gan Nebuchodonosor mewn cys-

ylltiad ag Ahasuerus (xiv. 11, 14, 15). Er na wna
duwinyddiaeth y llyfr eíFeithio ar ei gred-deilyngdod, y
mae yn efíeithio yn bwysig ar ei hawl i gael ei ystyried

yn rhan o air Duw. Yn awr trwy yr oll o'r llyfr enwir

gweithredoedd da, yn enwedig elusenau i'r tylodion yn
sylfaen cymeradwyaeth dyn ger bron Duw. Yn xii. 7-9

darllenwn, ' Gwnewch ddaioni, ac ni'ch goddiwes drwg.

Daionvis yw gweddi gydag ympryd, elusenau, a chyfiawn-

der. Gwell yw rhoi elusenau na phentyru aur ; canys

elusenau a wared rhag augeu, ac a lanha pob pechod. Y
rhai a wnel elusen a chyfiawnder, a gyflawner â bywyd.'

Mae oed y llyfr yn ansicr iawn. Nid yw Josephus na
Philo yn cyfeirio atto

; y cyfeiriad cyntaf a gawn atto

sydd ar ol canol yr ail ganrif o'r oes Gristionogol. Mae gan
hyny ryw reswm i amheu pa un a gafodd ei ysgrifenu cyn

y cyfnod Cristionogol, ond y tebygoh:wydd yw ei íbd

wedi ei ysgrifenu cyn yr amser hwnw, er nad posibl

dweud pa biyd. Ni wnai yr luddewon ei gydnabod fel

rhan o'u Hysgrythyrau canonaidd (Horne, ii. 1002).

Yn Eglwys Rufain mae Llyfr Tobit wedi cael ei hir

gydnabod fel rhan o air Duw. Gwnaeth Councü Trent
gydnabod ei fod yn ganonaidd, a chyhoeddodd anathema
uwch ben y sawl a wahaniaethant oddiwrth y dyb hono
(Home, ii. 1003).

Yn Eglwys Loegr darllenir gwersi o hono er adeilad-

aeth, er ein bod yn methu gweled pa ranau o houo a all

fod yn adeiladol.

4. JuDiTH. Mae Llyfr Judith wedi cael ei ddiogelu
mewn amryw gopiau. Copi Groeg y Deg a Thriugain
ydyw yr henaf oll a feddwn ; ond tybir fod un gwreiddiol

Hebraeg, neu yn hytrach Caldeaeg. Ystyrir fod copi

Groeg y Deg a Thriugain, fodd bynag, yn gosod allan yn
gywir y Uyfr fel yr ysgrifenwyd ef.ar y cyntaf. Ym-
ddengys fod cyfieithiadau Syriac a Lladin wedi cael eu
gwneud o'r Groeg, ond maent yn Uawer Ilai boddhaol
(Horne, ii. 1006).

Nid oes gan y Ilfr yn amlwg vin hawl i gael ei jstjr-
ied yn hanes. Ffug-chwedl berfiaith ydyw yn ddios, a
nodweddir ef gan lawer o anghywii'deb yn hanesyddol a
daiaryddol. Darlunia Nebuchodouosor yn danfon Holo-
phernes â byddin fawr, yn y ddeunawfed flwyddyn o'i

deyrnasiad, i orchfygu, neu yn hytrach gosbi, cenedl-
oedd y Gorllewin, ac, yn mhlith eraill, yr luddewon.
Darlunir Holopliernes fel yn gwarchae dlnas a elwir
Bethulia, trigolion yr hon a ddarostyngodd ü cyfyng-
derau mwyaf ; ond pan yr oeddynt bron yn barod i

roi fynu, gwaredir hwynt mewn modd rhyfeddol trwy i

weddw o'r enw Judith dori ymaith ei ben ; a'i fyddin, yr
hon oedd wedi fíbi, a ddilynwyd ac a laddwyd. Yn awr,
er taw trwy law Nebuchodonosor y dywedir i Holopheines
gael ei ddanfon, etto darlunir hyn oll fel yn cymeryd Ile

ar ol dychweliad yr luddewon o gaethiwed, pan yr oedd-
ynt wedi cymeryd meddiant drachefu o Jerusalem, pan

yr iachawyd hwynt o'u pla o eilun-addoliaeth, ac yr
adferwyd addoliad Duw yn eu mysg—aingylchiadau hollol

anghyson a'u gilydd (pen. ii. iv. 1-4; v. 19; vii. viii. 1, 4;

xiii. 6-10 ; XV. 1-6). Mae hyd yn od haeriad y ddynes
ynghylch tori pen Holophemes, dan yr amgylchiadau a'r

tíbrdd a adroddir, yn bob peth ond anghredadwy. Gellir

ychwanegu nad òes dim gwybodaeth fod fath le a Beth-

ulia erioed inewn bodolaeth. Gyda golwg ar gymeriad
Judith, darlunir hi fel menyw dduwiol iawn (pen. viii. 6-8),

etto mae hi yn euog o ddywedyd celwydd (x. 12, 13 ; xi.

5-8 ; xvi. 1 9), ac y mae yn gweddio ar Dduw i goroni ei

thwyll â Ilwyddiant (ix. 10, 13). Mae yn gosod ei diweir-

deb yn yr enbydrwydd mwyaf (x. 11-23 ; xii. xiii. 1-4)

;

ac y inae hi yn coroni y cwbl trwy yn ddichellgar dori pen
Holophemes pan wedi ei orchfygu â meddwdod a chwsg
(xiii. 6-10). Etto cmysga â'r holl weithredoedd hyn aml
weddi at Dduw, a phan gyflawnwyd y weithred ysgeler,

clodforir ei Uwyddiant mewn caniadau a diolchgarwch(xiii.

14; xvi. 1-18).

Nid yw yn hawdd penderfynu pa bryd y cafodd Llyfr

Judith ei ysgrifeuu. Nid yw Josephus na Philo yn cyf-

eirio atto. Sonir am dano gyntaf gan Clement o Rufain

yn ei Iythyr at y Corinthiaid. Barna tarddodiad ludd-

ewig taw yn amser y Maccabeaid y cafodd ei ysgrifenu.

Ni chafodd erioed ei dderbyn gan yr luddewon i'w

canon. Gwnai yr Eglwys Ladinaidd osod mwy o werth
arno na'r un Roeg, ac yn y diwedd darfu i Gynghor Trent
ei restru yn fíurfiol yn mhlith y Ilyfrau ysprydoledig

(Home, ii. 1010).

Yr ydym yn methu canfod dim yu y Uyfr ac sydd yn
teilyngu y ganmoliaeth uchel mae wedi ei dderbyn oddi

wrth rai ; a phan y r ystyriwn taw twyll hanesyddol
ydyw, nis medrwn ei gyfrif yn deilwng o ddim ond con-

demniad difesur.

5. EsTHER. Ni cheir yr ychwanegiadau at Lyfr Esther

nac yn yr iaith Hebraeg na'r un Galdeaeg. Mae yn
amlwg taw gau ydynt, oblegid gwrth-ddywedant, mewn
amryw fanau, lyfr geirwir Esther. Dywed yr ysgrifen-

ydd i fradwriaetli yr eunuchiaid i gymeryd bywyd Ahas-
uerus gymeryd Ile yn yr aü flwyddyn o'i deyrnasiad

(cydmarer xi. 2 ; xiL 1, 2, ag Esther ii. 16, 21, 22); i Mor-
decai gael ei wobrwyo ar y foment am ei ddarganfyddiad
o'r fradwriaeth (cydmarer xii. 5 ag Esther vi. 3) ; i elyn-

iaeth Haman yn erbyn Mordecai a'r luddewon godi

oddiar y darganfyddiad (cydmarer xii. 6 ag Esther iii.

1-6 ; V. 9); a phan aeth Esther i bresenoldeb y brenin,
' iddo edrych yn Uym o ddig,' ac iddi hithau ' syrthio yn
ei llewyg' (cydmarer xv. 7, 8, 15, ag Esther v. 2-8 ; vii.

1-10); taw gwr o Macedonia oedd Haman (cydmarer xvi.

10 ag Esther iii. 1); iddo feddwl am 'ddvryn Ilywodraeth

y Persiaid i'r Macedoniaid ' (cydmarer xvi. 1 4 ag Esther

üL 8, 9) ; i'r brenin orchymyn i wyl y Purim gael ei chadw
gan yr hoU genhedloedd ac oedd ýn ddarostyngedig

i'w Iywodraeth (cydmarer xvL 22, 24, ag Esther ix.

20-32). Mewn fíaith nid yw y Uyfr yn ychwanegiad a

ellid ei uno â Uyfr canonaidd Esther ; mae ei brif flfeithiau

yn debyg, ond mae'r adroddiad o honynt yn wahanol.

Hanes eiddil, gwasgaredig ydyw, ac anhebyg iawn i'r

hanes gwreiddiol Hebraeg, ac hollol anheilwng o hono.

Yn ysgrif y Deg a Thriugain niae yr ychwanegiadau
wedi eu gosod yn eu Uefydd priodol, fel y tybir, fel ac i

wneud y cyfan i baso fel un llyfr. Mae amryw gyfieith-
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iadau o'r ychwanegiadau hyn yn yr ieithoedd Hen Ladin,

Coptaidd, Etliiopaidd, Syriac, Armenian, Georgian, Arab-

aeg, a Sclavonian ; a chan iddynt oll i gael eu gwneud
o'r Deg a Thriugain, mae eu trefniad yr un ac yn y copi

Groeg ba un y cawsant eu cymeryd. Jerome, awdwr

y cyíieithiad Lladiu (y Yulgate), oedd y cyntaf a'u gos-

ododd fel ychwanegiadau yn niwedd y llyfr. Sieryd yn
anffafiiol am danynt, ac yn hawdd y gallasai. Yr awgrym
cyntaf ynghylch eu bodolaeth a gawn yn Josephus, yr liwn

sydd yn corpholi eu sylwedd â'i Antíqm'ties, weithiau air

yngair, ond yn fwy aml yn ei ffordd ei hun (Horne, ü. 10).

6. DoETHiNEB SoLOMON. Nis gallasai y llyfr hwn gael

ei ysgrifenu gan y brenin hwnw, fel yr ydys wedi awgrymu
yn anwireddus, nid yn unig yn y teitl ond yn pen. ix. 7, 8.

Cyhoedda ganmoUaeth wastrafîlyd iddo ei hun (vii. 7-21);

ac ymddengys yn dysgu yr athrawiaeth o draws-fudiad

eneidiau (viii. 19). Medda, fodd bynag, ar gryn werth,

nid yn unig oblegid y dangos y golygiadau a'r dulliau o

feddwl a geid yn mhlith yr luddewon ar yr amser ei

hysgrifenwyd, ond hefyd oherwydd yr amrywiol syniadau

a'r moes-wersi a gynwys. Ymddengys iddo gael ei ysgrif-

enu yn ddechreuol yn yr iaith Roeg, efallai gan ryw
luddew Alexandria. Ni chynwysai yr luddewon ef yn
eu canon. Ni wna Josephus na Philo un cyfeiriad atto.

Mae yn absenol yn rhestri Origen a Jerome ; ac y mae
eraiU o'r tadau yn ei gyhoeddi yn ap)ocryphaidd. Ond
ni wnai y mwyafrif o ddarllenwyr, fodd bynag, na'r tadau

ei huuain un gwahaniaeth rhyngddo a'r Uyfrau canonaidd,

ond cyfrifent ef o'r un gwerth ac awdurdod (Horne, ii.

1016, 1018, 1019, 1023).

7. DoETHiNEB Jesus, fab Sirach, neu Ecclesiasticus,

sydd lyfr Uawer mwy gwerthfawr na Doethineb Solomon.

Er y gelwir ef Doethineb Jesus, fab Sirach, etto yn ol y
rhagdraeth o'i flaen nid yraddengys taw efe oedd ei awdwr
priodol. Yn ol y prôlog gan awdwr anadnabyddus, ' yr

oedd Jesus, taid mab Sù-ach, yn wr diwyd iawn, a doeth

yn mysg yr Hebreaid, yr hwn nid yn unig a gasglodd

ddwys a byr ymadroddiou y doetliion a fuasai o'i flaen ef,

eithr ei hun hefyd a di-aethodd rai o'i eiddo ei hun, yn
Uawn o'i fawr ddeaUtwriaeth a doethineb. Am hyny pan
fu farw y Jesus cyntaf, a gadael y Uyfr hwn wedi ei orphen

agos, Siracli ei fab ef, wedi ei gael ar ei ol ef, a'i gadawodd
i'w fab ei hun Jesus, yr hwn wedi ei gael i'w law, a'u

cynnuUodd i gyd yn drefnus yn un Uyfr, ac a'i galwodd
DoETHlNEB.' Yn ol y cyfrif hyn, Jesus, mab Sirach, oedd
trefnwr y Uyfi-. Ond yn ol y prôlog a ddug ei enw, ym-
ddengys nad oedd ddim ond ei gyfieithydd o'r Hebraeg i'r

Groeg. Cymerodd hyn le yn nheyrnasiad Euergetus,
breuin yr Aipht, Ue yr ymddengys i'r cyfieithiad gael ei

wneud. Nid ydym yn bresenol yri berchen ar y copi

gwreiddiol Hebraeg, ac mae'r copi Groeg wedi ei an-

urddo â Uawer o lygriadau a darnau a osodwyd o'i fewn.

Ni wnaeth yr íuddewon erioed osod y Uyfr hwn yn
mhlith yr Ysgrythyrau canonaidd. Ni cheir ef yn rhestri

Josephus, Philo, Miieto, Origen, neu Jerome. DarUenid
Uawer arno, fodd bynag, yn yr hen eglw^^^si gynt, a sieryd

rhai o'r tadau am dano fel pe buasai yn rhan o'r Ysgryth-
yrau dwyfol (Home, ii. 1028, 1032).

8. Baruch. Nid oes dim Ue i gredu i Baruch gael ei

ysgi-ifenu gan gyfaiU a chynorthwywr Jeremiah ; ac nid
oes dim ymddiried i'w osod yn ei adroddiadau. Nid
ydynt yn cyfatteb i'r hanesion yn Uyfrau hanesyddol yr

Ysgrythyrau, ac y mae Uawer o honynt yn anhebygol
iawn i fod yn wir (i. 2-10). Mae yr awdwr yn benthyca
amryw ymadroddion aUan o lyfr Daniel—prawf eglur o
gymeriad apociyphaidd y Uyfr (cydmarer i. 15-18 ; ii. 2,

6, 11, 19, â Dan. ix. 6-8, 12, 15, 18). Mae amseriad un
weddi, fel y sylwir, yn foreu yn y caethiwed ; mae amser-
iad y weddi araU ar ol iddo ddiweddu (cydmarer i. 2, 3,

14, â Dan. ix. 1-4).

Nid ydyw yr epistol a briodolir i Jeremiah wedi ei

ysgrifenu yn ei dduU ef, nac yn nuU rhanau eraiU o'r

Ysgrythyrau. Yn ad. 3 dywedir y byddai i'r caethiwed
barhau am saith cenedlaetli ; tra yr oedd yntau wedi
dweud amryw weitliiau taw deng mlynedd a thriugain

fyddai ei hyd (Jer. xxv. 11, 12; xxix. 10).

Yn ol Jerome ac Epiphanius, ni wnaeth yr luddewon
erioed gydnabod Llyfr Baruch fel un canonaidd. Yn
mhUth y tadau boreuol cofí'heid ef yn aml ar ol amser
Iren8evis. Mae y tadau Groeg a Lladin yn cyfeirio atto

(Horne, ii. 1034).

9. Mae genym yn nesaf amryw ychwanegiadau at Lyfr

Daniel. 1. Can y Tri Llanc Sanctaidd, a osodir yn pen.

iii. rhwng ad. 23 a 24. 2. Hanes Susannah, a osodir

weithiau o flaen pen. i. ac weithiau ar ol y benod ddi-

weddaf, gan gyfansoddi penod ycliwanegol. 3. Hanes
Dmystr Bel a'r Ddraig, yn cyfansoddi penod araU.

Ni cheir yr un o'r darnau hyn yn yr Hebraeg. Nid
oes Uawer ac sydd yn wrthodedig yn Nghan y Tri Llanc.

Nid ydyw yr haeriad i'r 'fílam dafíu uwchlaw'r fí'wrn

naw cuíydd a deugain' yn ymddangos yn grediniol iawn.

Nid ymddengys y fawl-gan ar y diwedd (ad. 29-65) yn
briodol iawn dan yr amgylchiadau ; cynwys ddaruau gor-

uchel, ond mae yn Uawer rhy faith, a disgyn i fanyUon

rhy luosog a bychain. Dug ystori Susannah a'r Henur-
iaid hoU ymddangosiad ystori wedi ei gwneud i fynu.

Ac y mae hanes Bel a'r Ddraig yn fíug-chwedl berfíaith.

10. GwEDDi Manasseh. Nid oes genym un rheswm
i dybied mai atti y cyfeu'ir yn 2 Cron. xxxiii. 18. Yn
Hebraeg yr oedd hono, a hon yn y Groeg ; ac ni ddug
lawer o gymeriad gweddi a ddeiUiai o galon dyn gwir

edifeiriol. Cyfansoddiad annaturiol ydyw, ac ymddengys
fel eiddo rhyw yspryd Phariseaidd. Mae y deisyfiad can-

lynol yn hynod; 'Tydi, O Arglwydd Dduw y rhai cyfiawn,

ni osodaist edifeirwcli i'r rhai cyfiawn, i Abraham, Isaac,

a Jacob, y rhai ni phechasant i'tli erbyn, ond ti a osodaist

edifeirwch er fy mwyn i bechadur.' Perthyn i ddosparth

o ysgrifeniadau apocryphaidd a ymddangosasant yn y
•ganrif gyntaf a'r aU c.c. Yr oedd Uawer o fíiig-hanesion

luddewig mewn perthynas i weddi Manasseh. Nid
ystyrid Gweddi Manasseh yn ganonaidd gan Gynghor
Trent.

11. Cymhwysir yr enw Maccabeaid at deulu a dis-

gynyddion yr offeiriad luddewig Mattathias, yr hwn a

ymdrechodd ymdrech hir a Uem yn erbyn breninoedd

Syria, ac a sicrhaodd yn y diwedd annibyuiaeth y genedl

luddewig.

Cynwys Llyfr cyntafj M'accabeaid hanes C}Tiyg Anti-

ochus Epiphanes i ddiddymu y grefydd luddewig, ynghyd

â'i deddfau a'i defodau, ac i sefydlu eUun-addoUaeth trwy

yr hoU wlad ; ac o'r rhyfeloedd a gariwyd yn mlaen yn ei

erbyn ef ac amiyw o'i ganlynwyr gan Judas a meibion

eraill Mattathias. Mae wedi ei ysgrifenu mewn Groeg

rhwydd a Uithrig, a chyn^srys amryw ffurfian ymadrodd
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cwbl Roegaidd. O ran iaith, mae yn rhagori ar amryw
o lyfrau y Deg a Thrlugain. Er hyny, cyfieitliiad, ac nid

gwaith gwreiddiol ydyw ; ond pa un ai Hebraeg neu

Syro-Caldeaeg oedd yr un gwreiddiol nis gelhr yn hawdd
yn awr ei benderfynu. Fel gwaith hanesyddol y mae yn

dra gwerthfawr. Mae wedi ei ysgrifenu mewn dull per-

ffaitli digelfydd, ac ni chynwys ond ychydig ryfeddodau,

ac ymddengys yn mhob peth hanfodol yn deilwng o gred-

iniaeth. Ond etto mae ynddo lawer o gamgyrneriadau,

yn benaf mewn perthynas i fatterion estronol ; megis

ddarfod i Alexander Fawr ranu ei deyrnas rhwng ei

weision tra yr oedd efe etto yn fyw, er ar y pryd ar ei

wely angeu (i. 5, 6) ; i Antiochus Fawr gael ei gymeryd
yn íyw gan y Rhuíeiniaid, ac iddynt 'ddwyn oddiarno ef

wlad India, Media, a Lydia, ei wledydd goreu ef, ac y
riioddasent hwy y rhai hyny i'r Brenin Eumenes (viii.

G-8); bod eu t cynghor hwy yn cynwys 320 o bersonau,

ac nad oedd 'na chenfigen nac eiddigedd yn eu phth (viii.

15, 16); fod y ' Spartiaid a'r luddewon yn frodyr, a'u

bod had Abraham' (xii. 21). Ond nid yw yr awdwr
yn briodol gyfrifol am y rhan fwyaf o'r camgymeriadau
hyn ; ni wna efe ond ail-adrodd yr hyn a glywsai gan
eraiU.

Yr awgrym cyntaf ynghylch bodolaeth y Ilyfr hwn a

gawn yn Josephus, yr hwn a gorphola ei gynwysiad yn
ei Antíqiiûíes ; ond nid ydyw yn ei gynwys yn mhhtli y
llyfrau a ystyrid yn ddwyfol gan yr luddewon (Joseph.

c. Api'on, i. 8). Ni chyfrifid ef yn rhan o'r canon ludd-

ew'aidd na chan Clement o Alexandria nag Eusebius.

Gwna Origen hefyd ei gau allan o'i restr ; ond mewn
man arall sieryd am y Maccabeaid fel Ysgrythyr, ac yn
berchen awdurdod. Jerome a ddywed y gwnai yr eglwys

eu darllen, ond nid yw yn eu rhestru yn mhlith yr Ys-

grythyrau canonaidd. Etto coft'ha hwynt mewn man
arall fel Ysgrythyr Santardd (Horne, ii. 1041).

Nid ydyw aü Lyfr y Maccabeaid, fel y gellid yn natur-

iol ddysgwyl, yn barhad o'r cyntaf. Yn y gwrthwyneb,
dechreua yn foreuach, a diwedda yn gynarach. Talfyriad

ydyw waith gan ' Jason o Cyrene mewn pum llyfr,' yr

hwn a leihauir i un gyfrol (ii. 23), fel yr ymddengys fod y
gwaith gwreiddiol gryn lawer mwy na'r un a f'eddwn ni

yn bresenol. E-hagymadrodd gan awdwr y talfyriad ydyw
y ddwy benod gyntaf ; ond nid ydyw'r awdwr na'i olygydd

yn teiîyngu llawer o ymddiried. Y mae y ddau yu bur
chwanog i adrodd gwyrthiau rhy anghredadwy, megis

cuddio a chael tan sanctaidd yr allor (i. 19-36); Jere-

miah yn gorchymyn i'r babell a'r arch fyned gydag ef i

Fynydd Sinai ; ac iddo gael 'ogof, yn yr hon y gosododd
efe y babell, yr arch, ac allor y poeth-offrwm,' y lle i

fod yn anhysbys ' hyd oni chasglo Duw ei bobl dra-

chefn' (ii. 4-7). Mae Jason yn hoíf iawn o ddrychiol-

aethau, o ba rai mae genym esiamplau yn iii. 24-27 ; v.

1-4; X. 29-31 ; xi. 8 ; xv. 11-16. Er taw gwrhydri
Judas Maccabeus ydyw prif destun y Uyfr cyntaf a'r ail

o'r Maccabeaid, etto nis medrwn ganfod un cyfattebrwydd
yn yr hanesion. Mae genym dri hanes gwahanol am
farwolaeth Autiochus Epiphanes. Yn 1 Maccab. vi, 5-16
dywedir iddo, pan yn Persia, dderbyn newyddion am
orchfygiad ei luoedd gan yr luddewon, a'i fod wedi ei

orchfygu mor Uwyr gan dristwch fel y clafychodd ae y
bu farw yn Babilon. Yn 2 Maccab. i. 13-16 hysbysir ni

i Antiochus 'ddyfod i Beraia, a llu a dybid yn anorch-

fygol gydag ef.' ' iddo fyned i deml Nanea heb nemawr
gydag ef,' ' ac i'r ofí'eiriaid gau y deml wedi ei ddyfod
ef i mewn ; ac iddynt agor drws dirgel ar y nen, a thaílu

ceryg inegis saethau mellt, a tharo i lawr y capten a'i

wyr, eu dryllio yn ddaiTiau, tori eu penau, a'u taflu at y
rhai oedd oddiallan.' Mae genym wed'yn drydydd haues

gan Jason (yn ix. 3-28), sef iddo ddyfod i Ecbatane, a

chlywed yno fod ei luoedd wedi eu gorchfygu gan yr

luddewon, a chan fiysio yn ol i ddial arnynt, iddo gael

ei daro á rhyw gleíyd echrydus yn ei ymysgaroedd, yr

hwn oedd yn gyd-fynedol â phoenau dirfawr ac â sawyr
mor ddrewUyd fel nas medrai ef na'i weision mo'i ddy-
oddef ; iddo yn awr wneud proíFes fawr o edifeimch am
ei ymddygiad tuag at yr luddewou, 'ac iddo farw o farw-

olaeth druenus, yn y mynyddoedd, mewu gwlad estronol.'

Dywed Jason hefyd i Judas wneud yn iawn i offrymu

ebyrth a gweddiau dros y meirw, 'er gwneud cymod dros

y meirw, fel y rhyddheid hwy oddiwrth bechod' (xii.

40-45) ; a chanmol hunau-Iaddiad penderfynol Razis

yn hytrach nag iddo syrthio i ddwylaw y Syriaid (xiv.

37-46).

Ni chafodd Ail Lyfr y Maccabeaid erioed ei gymeiyd
mewn i'r canon luddewig. Gwna yr awdwr esgusawd
ar y diwedd, yr hyn a ddengys nad oedd yn honi yspryd-

oliaeth ;

—'Ac os da y gwnaethum, ac megis y gweddai
i'r 'stori, hyny yw'r peth a ewyllysiais ; ond os yn llesg

ac annoeth, hyny yw yr hyn a allwn ddwyn i ben ' (xv.

38). Nid ydyw Josephus na Philo yu cyfeirio atto. Yr
awgrym clir cyntaf ynghylch ei fodolaeth a gou' gau
Clement o Alexandria (Home, ii. 1045).

Dyna'r fath lyfrau ydj'w y rhai a gyfansoddant yr Apoc-

rypha, a'r rhai arferid eu hargraphu ar yr un pryd a'r Beib'

flyneddau yn ol. Mae tri eraiU o lyfrau a elwir y Trydydd
Pedwerydd, a'r Pumed o'r Maccabeaid ; ond mae'r teiti

yn hollol amhriodol. Nid ydyw y trydydd yn cyífwrdd

ag amser y gwroniaid ^Maccabeaidd, ond darlunia yr hyn
sydd o amseriad boreuach. Nid yw mewn gwirionedd

ddim amgen na chwedl luddewig wrthun. Ni chyfan-

soddodd ran un amser o'r Yulgate, ac o ganlyniad ni

chafodd erioed ei gymeryd mewn gan Eglwys Rufain i'w

chanon, er ei fod yn un Eglwys Groeg. Mae ypedwerydd
llyfr yn cynwys traethawd athronyddol Uym-chwerw ar

lywodraeth gwir reswm ar y nwydau, fel y dangosir yn
merthyrdod Eleazar, y saith brawd, a'u mam ; ac nid

ydyw ddim ond helaethiad chwyddedig o 2 Maccab. vi. 7.

Cotton wnaeth y cyfieithiad Saisonig o hono ; oblegid ni

ddarfu i L'Estrange, yn ei gyfieithiad o Josephus, i ba un

y mae yn amhriodol wedi cael ei dadogi, gynyg dim gwell

nag aralleiriad didrefn o hono. Cynwys y pumed Uyfr y
Maccabeaid, fel y gelwid ef gan Cotton, hanes matterion

luddewig ymosodiad Heliodorus ar drysordy Jerusalem

hyd yr amser y darfu Hei'od ladd Mariamne ei wraig, ei

mam, a'i dau fab. Nid oes geuym ond copi Arabaidd o

hono, yr hwn y mae Walton wedi osod yn ei Bolyglott.

Ymddengys nad yw ond cyfieithiad yn unig, a chjTiwys

lawer o gamgymeriadau gyda golwg ar ffeithiau (Horne,

ii. 1051, 1053, 1055).

Tueddid amiyw o'r tadau Cristionogol, oblegid arfer

defnyddio y Septuagint, neu gyfieithiadau a orphwysent

ar yr un sylfaen, yn naturiol i goffhau a siarad yn barchus

am yr hoU lyfrau ac oeddynt wedi eu corpholl yn yr

Apocrypha, gan ei alw yn 'Ysgrythyr,' ' Yr Ysgrythyr
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Ddwyfol,' &c. Defnyddid hwynt yn gyhoeddus yn
iigwasanaeth yr eglwys, ond gwneid gwahaniaeth rhyng-

ddynt hwy a'r Ysgrythyrau Hebraeg ;
gelwid un yn

' ganonaidd,' a'r llall yn 'eglwysig.' Ond darfu Cynghor

Trent yn 1546 baso deddf i gynwys yr oll o'r Apocrypha,

gyda'r eithriad o ddau lyfr Esdras a Gweddi Manasseh,

yn nghanon yr Ysgrythyr, gan gyhoeddi anatliema 'uwch

ben pawb ac na wnaent dderbyn yr holl lyfrau, a'u hoU

ranau, fel rhai santaidd a chanonaidd. Darfu i'r Eglwys

Ddiwygiedig gyduno yn unfryd i ddal awdurdod ganon-

aidd yr Ysgrythyrau Hebraeg yn unig, gan wadu hawl

llyfrau'r Apocrypha i honi awdurdod mewn pethau perth-

ynol i'r íFydd. Etto addefai rhai o honynt eu bod yu
werth eu darllen.

Arferid am gryn amser i argraphu'r Apocrypha gyda'r

Beibl. Coverdale oedd y cyntaf i'w ddwyn i mewn
yn ei gyfieithiad, yr hwn a ymddangosodd yn 1535 ; a

darfu Rogers, yr hwn a orphenodd gyfieithiad Tyndale,

ddilyn ei esiampl ddrwg. Pan y parottowyd y cyfieithiad

Saisoneg presenol, yr oedd saith cyfieithydd wrth yr

Apocryplia, a pharhawyd i'w gyhoeddi gyda'r Beibl. Ni
chymysgid y llyfrau, fodd bynag, megis ar y Cyfandir, ag
Ysgrythyrau yr H. D. Gosodid hwynt rhwng y ddau
Destament, mewn ffordd o'u gwahaniaethu oddi wrthynt.

Er y parheir i ddarllen rhan o hono yn ngwasanaeth

Eglwys Loegr, yr ydys wedi hir roddi heibio ei argraphu

gyda'r Beibl. Dim ond hen argraphiadau o'r Beibl a geir

yn awr yn cynwys yr Apocrypha (Anderson's Annals, ii.

377, 543).

Pe medrai dim ychwanegu gwerth Uyfrau'r H. D., a'n

parch ninau iddynt, eu cyd-ddarllen â'r Apocrypha wnai

hyny yn efteithiol, gan eu bod gymaint islaw iddynt hyd
yn od fel cyfansoddiadau Uenyddol. Pe cyhoeddid y
cyfryw lyfrau gan awdwyr yn y dyddiau presenol, nid

yn unig cwbl esgeulusid hwynt, ond ymddygid tuag

attynt gyda dirmyg haeddianol. Rhoddant i ni ddrych-

feddwl tlawd o gyflwr dealltwriaethol, moesol, a chref-

yddol yr luddewon gan y rhai y derbynid hwynt ; ac nis

medrwn lai na chyhoeddi ein syndod wrth fod Uawer o

dadau yr eglwys yn edrych arnynt gyda chymaint o ffafr.

Eu hynafiaeth yn unig sydd yn gosod arnynt yr ychydig

werth a feddant. Gan iddynt gael eu hysgrifenu gan
luddewon, yn fwy cyffredin gan luddewon o Alexandria,

dangosant olygiadau a duUiau o feddwl a ffynent yn eu

plith rhwng gorpheniad yr H. D. a genedigaeth lesu

Grist. Llyfr Ecclesiasticus a Llyfr Cyntaf y Maccabeaid

ydyw yr unig rai gwir werthfawr o honynt, a chyíyd

gwerth yr olaf oddiar y tfaith o'i fod yr unig hanes

gwreiddiol o'r gweithrediadau at ba rai y cyfeiria. Maent
oU yn werthfawr oherwydd eu bod yn yr iaith Roeg, ac

mor debyg i'r Septuagint, gan ein cynysgaethu ag es-

iamplau o briod-dd\iü y T. N., yn enwedig o eiriau ac

ymadroddion ac nad oes genyin enghreiftliau mewn awd-
uron clasurol. Heblaw yr hyn ydym newydd ddweud
am danynt nid ydym yn eu cyfrif o fawr werth.

APOLO'NIA. Yr oedd amryw ddinasoedd o'r enw
yma, yr hwn a ddeiUiai oddiwrth y duw ApoUo. Gor-
weddai yr Apolonia a enwir yn Act. xvii. 1 rhwug
Philippi a Thessalonica, Pasodd Paul trwyddi wrth
fyned o'r Ue blaenaf i'r olaf

APOL'OS, luddew a anwyd yn Alexandria, ac enwog
am ei hyawdledd a'i wybodaeth o'r Ysgrythyrau. Rhoddir

ei hanes a'i gymeriad yn Act. xviii. 24-28 ; xix. 1. Ar
ol Uafurio am beth amser yn Ephesus daeth i Corlnth

;

ond yno, fe ymddengys, bu yn achlysur (achlysur diniwed
yn ddigon tebygol) o ymraniadau yn yr eglwys: 'Pob un
a ddywedai, Yr ydwyf fi yn eiddo Paul, minau yn eiddo

Apolos, minau yn eiddo Cephas, minau yn eiddo Crist'

(1 Cor. i. 10-12). Tra yr oedd Apolos yn wrthrych
edmygedd un blaid yn Corinth, mae yn amlwg na wneid
cymaint cyfrif o Paul a chjmt (iv. 8-15, 18, 19) ; ond ni

wnai hyn gyffroi dim eiddigedd yn mynwes y dyn mawr-
feddwl hwnw. Yn niwedd ei lythyr cyntaf at y Cor-

inthiaid amlj^ga ddymuniad ciyf am i Apolos ymweled
eilwaith â Chorinth (xvi. 12); ac ar amser diweddarach
cawn ef yn cymeradwyo Apolos i sylw caredig a chym-
horth.Titus (iii. 13). Gwyn fyd nad yf'ai gweiiiidogion

fwy yspryd Paul ! Nid oes genym ddim ychwaneg o

hanes Apolos ac y gaUwn ei gyfrif yn gred-deilwng.

APOSTOL. 'A-Tro'a-ToAos' sydd yn tarddu o ferf yn
arwyddo danfon, a defnyddir ef i ddynodi un a ddanfonir

allan—-cenad, person w^edi cael ei ddanfon gan arall

ar ryw neges neiUduol, neu er mwyn cyflawni ryw ddyl-

edswydd neu swydd neillduol. Fel hyn y dywed ein

Harglwydd, ' Nid jw y gwas yn fwy na'i Arglwydd na'r

hwn a ddanfonwyd' (àTro'a-ToAos', apostol, cenad) 'yn fwy
na'r hwn a'i danfonodd' (loan xiii. 16). Gelwir Epaphro-

ditus, yr hwn a anfonasid gan y Philipiaid at Paul i

ddiwalíu ei angeurheidiau, eu àiróa-TÓ^oí, apostol nen genad
(PhU. ii. 25). Geilw Paul Titus a'i gydweithwyr yn
àTTo'o-ToAo/, apostolion, ' cenhadau yr eglwysi ' (2 Cor. viii.

23). Yn yr ystyr yma yr arferir y gair am ein Harglwydd
ei hunan (Heb. iii. 1) ;

' Ystyriwch Apostol ac Arch-

offeiriad ein c^^s ni, Crist lesu.'

Dyna yw ystyr cyffredin y gair ; ond darfu iddo gael

ei gymhwyso mewn modd arbenig at ganlynwyr ein

Harglwydd, y rhai a ddanfonwyd allan i bregethu a

thaenu ei efengyl dros y byd, ac y cynysgaethodd hwynt â

chynihwysderau neiUduol i'r gwaith : 'Ac efe a ddewisodd

ddeuddeg, fel y byddent gydag ef, ac fel y danfonai efe

hwynt i bregethu, ac i fod ganddynt awdurdod i iachau

clefydau, ac i fwrw allan gythreuliaid : Ac i Simon

y rhoddes efe enw Pedr ; ac lago fab Zebedëus, ac

loan brawd lago, Andreas, Philip, Bartholomeus, Mat-

thew, Thomas, lago fab Alpheus, Thadeus, a Simon y
Canaanead, a Judas Iscariot, yr hwn hefyd a'i bradychodd

ef' (Marc iii. 14-19). Ar ol ei adgyfodiad darfu iddo

adnewyddu eu hawdurdod, gan ddywedyd ' Tangnefedd

i chwi ; megis y danfonodd y Tad fi, yr wyf finau yn eich

danfon chwithau. Ac wedi iddo ddywedyd hyn, efe a

anadlodd arnynt, ac a ddywedodd wrthynt, Derbyniwch

yr Yspryd Glan. Pwy bynag y maddeuoch eu pechodau,

maddeuir iddynt ; a'r eiddo pwy bynag attalioch, hwy a

attaliwyd' (loan xx. 21-23). Ac ar ddydd y Pentecost
' hwy a lanwyd oU a r Yspryd Glan, ac a ddechreuasant

lefaru á thafodau eraUI, megis y rhoddes yr Yspryd iddynt

ymadrodd' (Act. ii. 1, 4). Nid yw yn hawdd penderfynu

nodweddau pendant ac amlwg yr apostolion. Un neiU-

duolrwydd perthynol iddynt oedd iddynt dderbyn eu

hawdurdod yn uniongyrchol oddiwrth yr Arglwydd lesu

ei hun. Cafodd Matthias, yr hwn a ' gyfrifwyd gyda

hwynt' yn Ue Judas y bradychwr, ei ethol trwy fwrw

coelbren ar ol cyfeirio y matter yn ddifrifol mewn gweddi

at Dduw, yr hyn a ellir ei ystyried yn gyfystyr a'r fath
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appwyntiad. Ac nid ydoedd Paul yn un o'r deuddeg,

etto yr oedd yn apostol yn gystal a hwythau, ' nid o

ddynion, na thrwy ddyn, ond trwy lesu Grist' (Gal. i. 1.

Gwel Act. xxvi. 12-19J. Yn wir, pan amlieuid ei deitl i'r

.swydd, gwnai ei honi hi yn eithat" cadam, er yr amlygai

ar yr uu pryd y gostyngeiddrwydd dyíhaf; ' caiiys ni

bum i ddim yn ol i'r apostohon penaf, er nad ydwyf íì

ddim' (2 Cor. xii. 11 ;
gwel hefyd xi. 5). Priodol niae

Cave wed; sylwi ar hyn : 'Galwyd ef yn uniongyrchol

gau Grist, yn gystal a hwythau, ac mewn modd niwy
iiynod. Galwyd hwynt ganddo tra yr oedd ef etto mewu
cyflwr o ddarostyngiad a thlodi ; efe, pan yr oedd Crist

wedi ei dderchafu i'w orsedd, ac yn ymddangos iddo ef

wedi ei amgylchu à'r pelydrau hyny o ddysgleirdeb, a

mawr wychder y rhai nis medrai eu dyoddef.'

Pa bryd y darfu i'r gwahanol apostolion adael Judea
nid oes genyni liysbysrwydd. Ymddengys fod y corph

o honynt yn Jerusalem, o'r liyn leiaf yn Judea, ar amser
yr hyn sydd wedi cael ei alw y Cynghor yn Jerusalem
(Act. XV. 2, 4, G, 22, 23, 33), yr iiyn a dybia Lardner ac

eraill fod ynghylch o.c. .jO neu 51 (vi. 67). Mae yn
mhellach yn deilwug o sylw nad oes dim son yn hanes

teitliiau Paid wed'yn i Jerusalem fod yno neb o'r apostolion

oddleitlir lago, yr hwn a gyfarfyddodd ef ar ei ymweliad
diweddaf â'r lle (xxi. 18); a phe buasai wedi gweled rhai

o'r lleill, braidd y gallesid peidio crybwyil hyny, yn
enwedig pan yr ydoedd yn awr wedi ei wneud yn garch-

aror, a chwedi ei gyí'yngu yn Judea ragor na dwy flynedd.

Gallem gan hyny gasglu íbd yr oU o'r apostolion yn ystod

y cyfwng rhwng y ddau amser hyn (cyfwng o efallai ddeg
i ddeuddeg mlynedd) wedi gadael Jerusalem, gyda'r

eithriad ydym newydd goftìiau. Ond pa un a wnaethant
hyn ar unwaith, neu ar wahanol amserau, nid oes genym
wybodaeth. Ac ychydig wyddys am eu hanes ar ol

gadael Jerusalem. Mae genym, yn wir, amryw hanesion

am danynt, ond yn gyttredin nid oes fawr o goel i'w roddi

arnynt : mae'r hanesiou yn aml yn gwrthwynebu eu
gilydd, ac yn fîug-chwedlau amlwg yn aml. Cawn yr
hanesion canlynol gan ein haneswyr eglwysig boreuol.

Eusebius, yn y bedwerydd ganrif, a ddywed, ' Wedi i

apostolion a disgyblion santaidd ein Harglwydd gael eu
gwasgaru dros yr holl fyd, Thomas, yn ol traddodiad, a

dderbyuiodd Parthia fel ei'oror äppwyntiedig ; Andreas
a dderbyniodd Scythia ; ac loan Asia, lle, ar ol trigo am
beth amser, y bu farw yn Ephesus. Ymddengys i Pedr
hregethu trwy Pontus, Galatia, Bithynia, Cappadocia, ac

Asia, i'r luddewon oeddynt ar wasgar
;
yr hwn, pan ddaetli

i Rufain, a groeshoeliwyd yno â'i ben lawr, ' oherwydd
dymuno dyoddef yn y fibrdd hono ' (Euseb. Eccìes. Hísf.

B. iii. c. 1}. Socrates, yn y bumed ganrif, a ddywed i

Thomas, pan yr aeth yr apostolion allan i bregethu i'r

cenedloedd, gymeryd Parthia fel ei ran, Matthew Ethi-
opia, a Bartholomeus India (Lardner, Worìcs, i. 47).

llhydd Gregory Nathanzien Judea i Pedr, Epirus i An-
dreas, Ephesus neu Asia i loan, ac India i Thomas (i.

132,^. Yn yr hanesion canlynol am yr apostolion rhoddir
iddynt yn aml feusydd llafur eraill.

Ándreas oedd frawd i Pedr, ac fel yntau, yn anedig o

lîethsaida, neu o leiaf yn perthyn iddi. Yr oedd yn
ddisgybl boreu i loan Fedyddiwr, yr Iiwn a ddangosodd
iddo ef ac un arall o'i ganlynwyr lesu Grist fel y Messiah,

gan ddywedyd, ' Wele Oen Duw, yr hwn sydd yn tynu

ymaith bechodau y byd ;
' ac yntau yn cael gafael yn ei

frawd Pedr a'i dug ef hefyd at yr lesu. Andreas oedd y
cyntaf o'r apostolion a ddaeth yn gydnabyddus â'r lach-

awdwr, a dygodd ei frawd Pedr atto ; ac ar y dydd can-

lynol daeth Philip yn adnabyddus ag ef, ac yntau, yn ei

dro, a ddygodd Nathanael atto (loan i. 35-51). Parhaodd
Andreas a Phedr, y rhai oeddynt bysgodwyr, i ddilyn eu
galwedigaeth ; ond ar ol yspaid o amser, ' pan yn rhodio

wrth fôr Galilea, efe a'u canfu .yn bwrw rhwyd i'r môr,
ac a ddywedodd wrthynt, Deuwch ar fy ol i, ac mi a'ch

gwnaf yn bysgodwyr dynion. A hwy yn y fan gan adael

y rhwydau, a'i canlynasant ef' Nid ydyw yn anheilwng
o sylw taw yr un diwrnod y darfu iddo alw lago ac loan,

dau fab Zebedëus, i fod yn ddisgyblion iddo (Matt. iv.

17-22). Yr oedd Andreas yn un o'r deuddeg ac y darfu

ein Harglwydd eu hawdurdodi wed'yn i fyned allan i

bregethu efengyl y deyrnas (Marc iii. 14, 18), ond ychydig
fwy a sonir am dano nac ani yr apostohon eraill yn
gytíredin.

Ar ol esgyniad ein Harglwydd dywedir yn gyífredin

gan yr hynafìaid i'r apostolion gyduno yn eu plith eu
lìunain, trwy fwrw coelbren medd rhai, mewn perthyuas
i'r rhanau o'r byd y gwaent bob un ddewis eu cymeryd.
Yu y rhaniad a wnawd dywedir i Andreas gael Scythia

a'r gwledydd cymydogaethol i'w lan. Teithiodd yn gyntaf
trwy Cappadocia, Galatia, a Bithynia ; aeth rhag ei flaen

ar hyd lanau y Môr Du, a rhagddo i ddiíFeithwch Scythia.

Ar ol hyn, dy wedii- iddo gymeryd ei daith tua'r gorllewin,

ac i Byzantium, ac iddo ymweled a Thrace, Macedonia,
Thessaiy, Epirus, ac Achaia, ac iddo am flyneddau breg-

ethu yr efengyl yn yr holl wledydd hyn, a'i chadarnau hi

trwy arwyddion mawr a gwyrthiau. O'r diwedd daeth
i Patrae, dinas yn Achaia, Ile y dyoddefodd ferthyrdod,

ac iddo gael ei groeshoelio ar groes o lun y llythyren X,
yr hon wedi hyny a ddaeth i gael ei galw yn Groes Sant
Andreas (Cave's Híst. Apostles, 133, 136).

Tybir taw yr un ydyw Bartholomeus a Nathanael.

Gan na wna loan yn ei efengyl, tra yn son am Nathanael,

byth enwi Bartholomeus, a chan na wna yr efengylwyr

eraill byth wneud coífa am Nathan.iel, ond enwant Bar-

tholomeus, yn mhlith yr apostolion ; gan y cysyllta loan

Philip a Nathanael yn eu dyfodiai at Grist, a chan y
gesyd yr efengylwyr eraill bob amser Philip a Bartholo-

meus gyda'u giíydd ; fel y mae Nathanael yn cael ei eiiwi

gyda'r disgyblion i ba rai 'yr ymddangosodd lesu ei hun
wrth fôr Tiberias' ar ol ei adgyfodiad ('Yr oedd ynghyd
Simon Pedr, a Thomas yr hwn a elwir Didymus, a Nath-
anael o Cana yri Galilea, a meibion Zebedëus, a dau eraill

o'i ddisgyblion')
;
gan nad ydyw Bartholomeus yn briodol

yn gyfenw, ac heb ar\vyddo ond yn unig fab Talmai, fel y
mae Pedr yn cael ei alw Barjonas, mab Jonas—mae llawer

mewn amseroedd hen a diweddar wedi ca.sglu, gyda Ilawer

o debygolrwydd, mai yr un person oedd Nathanael a

Bai-tholomeus. Yr ydym eisoes wedi son am ddyfodiad

Nathanael at Grist, ac ar yr achlysur hwnw darlunir ef

fël 'lsraeliad yn wir, yn yr hwn nid oes dwyll' (loan

i. 45-51).

Ni chyfarfyddir ag enw Bartholomeus yn y T. N. ond
yn rhestr enwau yr apostolion (Matt. iii. 18 ; Act. i. 13).

Dywedir iddo deithio cybelled a'r India, gan bregethu'r

efengyl. Dywed Socrates taw yr India a ymyla ar Ethi-

opia ;
geilw Sophronius hi yr India Fortuuate ; wi'th

7
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Ethiopia y deall CaveCush Asiatic,yn cyd-ffinio âChaldîBa,

ond nid yr un wlad a hi
;
golyga eraiU mai Arabia Ffelix

a feddylir. Ond pa wlad bynag ydoedd, dywedir iddo ef

adael Efengyl Matthew yn yr Hebraeg ar ei ol.
_
Dych-

welodd eilwaith, meddii-, i orllewin Asia, llafuriodd yn
Phrygia, Lycaonia, ac Armenia, lle, yn ninas Albanopolis,

y dyoddefodd ferthyrdod, ond geilw Nicephorus hi Ur-

banopolis yn Cilicia. Dywed rhai iddo gael ei groeshoelio

â'i ben lawr ; eraill iddo gael ei flingo yn fyw cyn cael ei

groeshoeho—creulonwaith dieflig heb fod, ysywaeth, yn
anhysbys yn y Dwyrain (Cave, 172, 186).

Iago ac loAN oeddynt feibion i Zebedëus, pysgodwyr
ar Fôr GaHlea, a'i wraig Salome. Nid ydoedd Zebedëus,

er taw pysgodwr ydoedd, mewn, ar y cyfan, amgylchiadau
tlawd, oblegid yr oedd ganddo weision huriedig, ac yr

oedd yn debygol yn berchen ar ei long ei hun (Marc i.

20). lago yn debygol oedd yr henaf o'r ddau, oblegid,

gydag un eithriad, enwir ef yn gyntaf Dilyiiai y ddau
alwedigaeth eu tad, a galwyd y ddau yn foreu i ddilyn

Crist, gan yr hwn y cyfenwid hwynt Boanerges, neu
'feibion y daran.' Yr oeddynt yn mhhth ddewis-ddisgybl-

ion Crist, ac efallai mai hyny berodd i'w mam wneud y cais

uchelgeisiol, ' Dywed am gael o'm dau fab hyn eistedd, y
uaill ar dy law ddehau, a'r Uall ar dy law aswy, yn dy
frenhiniaeth ' (Matt. xx. 20, 21). Cawsant ynghyd a

Phedr fod yn dystion o adferiad merch Jairus i fywyd,
o'i wedd-newidiad ar y mynydd, ac o'i ing yn yr ardd. Yr
oedd loan, yn neillduol, yn wrthrych serch arbenig ein

Harglwydd ; a dyna paham y cyfenwa ei hun 'y disgybl

yr hwn yr oedd yr lesu yn ei garu, yr hwn hefyd a
bwysasai ar ei ddwyfron ef ar swpper' (loan xxi. 20).

Efe jdyyf yr unig ddisgybl ac y mae hanes iddo feiddiaw

bod yn dyst o groeshoeliad ein Harglwydd ; ac ar yr
achlysur hwn y darfu ein Harglwydd gyflwyno ei fam i'w

ofal, ' ac o'r awr hono allan y cymerodd y disgybl hi i'w

gartref ' (xix. 26, 27). Ychydig amser ar ol tywalltiad yr
Ÿspryd Glan ar ddydd y Pentecost cawn loan, ynghyd â
Phedr, wedi eu dwyn ger bron y llywiawdwyr luddewig,
ac yn cyfíesu enw lesu yn ddiofn. Ar achlysur ddiwedd-
arach cafodd y ddau hyn evi danfon gan eu brodyr i

Samaria ; a thrwy arddodiad eu dwylaw ajc y dychwel-
edigion derbyniasant yr Yspryd Glan (Act. ix. 1-22

;

viii. 14-17),

Ymddengys lago fel cymeriad llawer Ilai cyhoeddus
nag loan. Yn yr efengylau ni sonir am dano byth ar

wahan oddiwrtho ; ac yn yr Actau ni ddywedir dim am
dano, oddieithr hanes byr am ei angeu cynar :

'Ac yn
nghylch y pryd hyny y Uaddodd Heród frenin lago
brawd loan ar cleddyf ' (xii. 1, 2). Yr oedd hyn o gylch
o.c. 44. Ystyrir ef yn fab-sant Ýspaen.
Yr oedd loan yn bresenol yn yr hyn sydd wedi cael ei

alw Cynghor Jerusalem, yr hwn a gynnaliwyd, debygir,

oddeutu O.C. 50 neu 51, a chyfrifid ef yn mhlith 'y rhai

a dybid eu bod yn golofnau' yn yr eglwys (Act. xv. ; Gal.

ii. 1, 9). Nis gellir yn awr benderfynu pa bryd y darfu
iddo yn y diwedd adael Palestina. Treuliodd y rhan
olaf o'i oes, yn ol tystiolaeth unedig ysgrifenwyr boreuol,

yn Asia Leiaf, ond pa bryd y darfu iddo ymsefydlu yno
nis gwyddys (Lardner, Worìis, vi. 168). Mae yn debygol
taw ar ol marwolaeth Paul, oblegid ni cheir }-n yr hanes
am deithiau yr apostol, nac yn ei epistolau, a ysgrifenwyd
yn ystod ei garchariad yn Rhufain, yn y rhai y denfyn

annerchiadau Uuosog at frodyr Cristionogol yn y rhan
hono o'r byd, dim cofion at loan ; oddiwrth yr hyn y
gallwn gasglu nad ydoedd yno, ac mai yn ddiweddarach

y daeth yno.

Yn ol tystiolaeth gydunol ysgrifenwyr boreuol, cafodd
loan ei alltudio yn ei henaint i ynys Patmos, a Domitian
ydyw yr ymerawdwr gan ba un y dywedir iddo gael ei

alltudio (Euseb. Eccl. Hist, B. iii. 18; Lardner, Worhs,
vi. 173). Gan gymeryd yn ganiattaol yn y fan hon i

Lyfr y Datguddiad gael ei ysgrifenu ganddo, mae gen-
ym ei dystiolaeth ef ei hun i'r íFaith :

' Myfi loan, yr
hwn wyf eich brawd, a'ch cydymaith mewn cystudd, ac

yn nheyrnas ac amynedd lesu Grist, oeddwn yn yr ynys
a elwir Patmos, am air Duw, ac am dystiolaeth lesu

Grist (i. 9). Yn ol tystiolaeth unedig ysgrifenwyr boreuol,

dychwelodd loan i Ephesus ar ol marwolaeth Domitian,
yr hwn, mewn canlyniad i'w ormes a'i greulonderau, a
laddwyd yn ddirgel o.c. .96 (Euseb. Eccl. liist. B. iii. c.

20 ; Lardner, Worlcs, vi. 184. Mae genym gadarnhad o

wirionedd yr hanesion am ei arosiad yn Asia Leiaf yn ei

ddyddiau olaf yn y gorchymyn a dderbyniodd :
' Yr hyn

yr v*^t yn ei weled, ysgrifena mewn Ilyfr, a danfon i'r

saith eglvsrys y rhai sydd yn Asia' (i. 11), ac yn y genad-
wri neillduol yr ordeiniwyd ef i'w danfon iddynt (ii. iii).

Tystiolaeth unllais hynafiaeth yw iddo ôroesi yr holl

apostolion eraill, ac iddo yn y diwedd farw mewn gwth
mawr o oedran. Ni wna Irenseus, yr hwn yw y tyst

hynaf, enwi ei oed, ac ni ddywed ragor nac iddo fyw yn
Asia hyd amser Trajan, yr hwn, fel y gwyddys, a ddech-
reuodd deyrnasu yn 98. Yn ol Polycrates, Origen, a
Jerome, bu farw yn Ephesus; a chan na wnant un cyfeir-

iad at ei ferthyrdod, gallwn gasglu iddo farw o farwolaeth

naturiol, ond yn mha flwyddyn nis gellir dim gwybod
(Euseb. Eccl. llist. B. iii. c. 23, 31 ; Lardner, Worìcs, vi.

168).

Nid oes un o'r apostolion am ba un yr adroddir

cyuifer o hanesion ag am loan ; ond, fel y mae yn dra

chyfí'redin gyda chwedlau am gymeriadau nodedig, gor-

phwysant am y rhan fwyaf ar awdurdod tra amheus
(Euseb. Eccl. Ilisf. B. iii. c. 23 ; Lardner, Works,vi. 171;
Cave, Ilist. Apostìes, 152, 154, 157).

Am ysgrifeniadau loan gwel ei Efengyl, Epistolau,
a'r Datguddiad.

Iago, mab Alpheus, oedd un arall o'r apostolion (Marc
X. 3). Mair oedd enw ei fam (Marc xv. 40) ; ond pan
enwir hi gan loan, gwraig Cleopas y gelwir hi, a rhaid

taw enw arall o eiddo Alpheus ydoedd, neu efallai mai
ail wr i Mair ydoedd, a dywedir yn mhellach ei bod yn
chwaer i fam lesu, yr hyn a wnai ei mab lago yn gefnder

i'n Harglwydd (loan xix. 25). Gelwir ef y Lleiaf (neu

yn hytrach Bychan, ó fit^póç) ond o ba hei'wydd nis gallwn

ddweud yn bendant, ond efallai oblegid ei fod yn fychan

o gorpholaèth (cydmarer Luc xix. 3).

Ni ddywedir dim am dano j'n yr efengylau ar ol iddo

gael ei alw i'r apostolaeth ond y manion hyn ; eithr yn
uniongyrchol ar ol esgyniad Crist enwir ef yn yr Actau
gyda'r apostolion eraill dan yr enw Alpheus (Act. i. 13)

;

ond PauÌ wrth ysgrifenu at y Galatiaid a wna gofía o 'lago

brawd yrArglwydd' (Gal. i. 1 9). Mae hyn wedi achosi cwes-

tiwn i gyfüdi ac y mae llawer o ddadleu mewn bod mewn
amseroedd hen a diweddar yn ei gylch, sef pa un a'i enwau
ar ddau berson gwahanol ydynt, neu ynte ar un. Mae
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Uawer wedi cael ei ddweud ar j ddwy oclir, a cheir dyn-
ioii galluog dros uu golygiad ac yn erbyn y lltdl. Pa
fwyaí'a chwiliwn ui i'r niatter, rnwyaf i gyd y tueddir ni

i fabwysiadu y dyb olaf, ac i ddeall yr haiiesiou ychwan-
egol ÿn y T. N. am lago mab Alpheus. Er y darllenwn

ui yu Gal. i. 19 am ' lago brawd yr Arglwydd,' ac yn
1 Cor. ix. 5 am 'frodyr yr Arglwydd,' ac yn Matt. xii.

40 ; xiii. 55 ; loan vii. 3, 5, 10 ; ac mewn rhauau eraiU

o'r Efengylau, am ei frodyr, etto y mae yn ddigou hysbys

yr arferir yu yr Ysgrythyrau y geiriau hraicd a hrodiir i

arwyddo nid yn unig frodyr yn ol y cnawd, ond hefyd

berthynasau agos (gwel Gen. xiii. 8 ; cydmarer â xii.

.")
; xxiv. 27 ; xxix. 12). Yn awr gelUr deall y geiriau

fel yr arferid hwynt yn y cyfeiriadau a wueir gan eiu

Harglwydd i arwyddo perthynasau agos, ac felly yn
( ynwys lago mab Álpheus, yr hwn a sefai yn y berthyuas

u gefnder iddo, gan fod ei fam yn chwaer i fam ein Har-
glwydd (Marc xv. 40 ; loan xix. 25). Mae amgylchiad

arall ac sydd yn deilwug o sylw. Nid ydym yu cofio ani

lui esiampl yn y Beibl o fod dau deulu, a'r rhieni yn
berthynasau agos ac yn byw yr un amser, a plilant gan-

ddynt yu dwyu yr un enwau. Yn Matt. xiii. 55 darllenwn:

'Ouid hwn yw mab y saer ? onid Mair y gelwir ei fam
ef ? a lago^ a Joses, a Simon, a Judas, ei frodyr ef ?' Yn
Luc xvi. 15, 16, ac Act. i. 13, darllenwu am lago mab
Alpheus, . , . a Judas bmwd lago ; ac yn loan xix. 25,

a Marc xv. 40, díirllenwn : 'Ac yr oedd yn sefyll wrth
groes yr lesu, ei fam ef, a chwaer ei fam ef, Mair gwraig
Cleophas '

—
' mam lugo fychan, a Joses, a Salome,' Yn

awr nid yw yu ymddangos yn debygol y ceid yn rahob

un o deuluoedd mam ein Harglwydd, a'i chwaer Mair, dri

mab o'r un enw. Mae fod yr enwau yn un yn ei wneud
yn debygol y perthynent i un teulu,a'u bod yr uu personau.

Pan ddaeth Paul, dair blynedd ar ol ei droiedigaeth, i

Jerusalem i weled Pedr, lago oedd yr uuig apostol arall

â pha un y daeth yn gydnabyddus (Gal. i. 1 8, 1 9). Pan
waredwyd Pedr }'u wyrthiol allan o'r carchar, dywedodd,
' Mynegwch y pethau hyn i lago, ac i'r brodyr' (Act. xii. 1 7),

fel pe buasai lago y prif ddyn yn eu mysg. Mewn cyfar-

fod o'r hyn sydd yn cael ei alw yn Gynghor Jerusalem,

darfu lago, ar ol i lawer o ddadleu gymeryd Ile, wneud
cynygiad yr hwu a fabwysiadwyd yn uufryd gan yr apos-

toliou a'r henuriaid (Act, xv. 6, 7, 13, 19, 22). Yr apostol

Paul, pan yu cyfeirio at yr aclilysur, a sonia am ' lago,

Cephas, ac loan, y rhai a dybid eu bod yu golofnau ' yn
yr eglwys, ac fel yn trefuu gydag ef a Barnabas i 'fyned

at y ceuedloedd, a hwythau at yr enwaediaid' (Gal. ii. 9);

uc wedi hyn sonia am ddyfodiad ' rhai oddiwith lago ' i

Antiüchia, fel pe buasai lago yn brif ddyn yn Jerusalem
(ad. 12). Dywedir yn aml taw llywydd neu esgob Jeru-

salem ydoedd ; ond nid yw hyn yn gorphwys ar un awdur-
dod hanesyddol briodol, a gellir ei gyfrif yn draddodiad
anheilwng o un sylw. Ymddengys, íbdd bynag, iddo aros

yu hwy yn Jerusalem na neb eraill o'r apostolion ; o'r hyn
Ueiaf, cawn ef yuo pan ddaeth Paul yno y tro diweddaf,
ac yn uniongyrchol cyn ei garchariad. Nid oes un Ue i

amheu nad ysgrifenwyd ' Llythyr Cyífi'edinol lago ' gan-
ddo ef ; ond nis gwyddys i sicrwydd ei amseriad. Tybir
yn gyíFredin iddo gael ei ysgrifenu nid rhyw lawer o

íunser cyn ei farwolaeth (Lardner, vi. 505). Mae yn
draddodiad cyffredinol y gelwid ef Y Cijfiaion, a'i fod

niewn mawr gvmeradv,'yaeth yn mhlith y liobl. Ond er

hyn oU cafodd, niewn terfysg yn y deral, ei osod i farw--

olaeth, am ba un yr adroddir gwahanol fanylion, ond
heblaw y ffaith, nid oes ond ychydig ddibyniaeth i'w osod

arnynt (Lardner, ]Vorks,\'ì. 480; gwel Joseph. ^l?^^^'^. xx.

9, 1 ; Euseb. Ecd. Ilist. B. ii. c. 23).

Am Epistol lago gwel yr EpiSToLAU Catholic.
JuDE, neu JuDAS, fel y mae y gair yn fwy cyffredin yn

cael ei ysgrifeuu, oedd frawd i lago mab Alpheus (Luc
vi. 10 ; Judas i). Ystyrir yn gyffredin taw yr un ydyw
a ' Lebbeus, a gyfenwir Thaddeus,' gan yr ymddengys ei

enw yn Ilechres yr apostolion megis y rhoddir hi gau Luc
vi. 16 ac Act. i. 13 ; tra y gwua yr enwau eraill hyn a

roddir yn Matt. x. 3 a Marc iii. 18 fyned o'r golwg, gan
nad oedd yu beth anarferol yu nihlith yr luddewon i ddyn
fod â mwy nag un enw arno, o'r hyn mae genym esiampl

yn Pedr, yr hwn hefyd a elwid Simon a Cephas (Lardner,

Wor]cs,\\.. 608). Yr uuig amgylchiad yu ei gyich a adroddir

yn yr Efengyl a geir yu loau xiv. 22 :
' Dywedodd Judas

wrtho (nid yr Iscariot) Arglwydd, pa beth yw yr achos yr

wyt ar fedr dy eglurhau dy hun i ni, ac nid i'r byd?'
Ynghylch ei lafur fel apostol dywed Lardner, ' Nid oes

genym ddim hanesion y gallwn ddibynu arnynt. Mae
rhai wedi dweud iddo bregethu yn Ai-abia, Mesopotamia,

a Persia ; ac iddo ddyoddef merthyrdod yn y wlad olaf a
eiiwyd ; oud nid oes dLm hanes cred-deilwng am y pethau

hyn ar glawr' {Worlcs, vi. 609).

Am Epistol Judas gwel Epistolau Catholic.
Matthew, neu LeFi, oedd fab Alpheus, ond nid, fedd-

yliem, Alpheus tad lago ; oblegid pe fuasai felly, nid oes

fawr amheuaeth ua fuasai y berthyuas yn cael ei chyd-

nabod yn rhyw le. Gelwir ef Matthew yn ei Efengyl ei

hun, ond yu Efengylau Marc a Luc gelwir ef Lefi ; oddi

wrth ba amgylchiad mae Grotius ac eraUl wedi casglu taw
persoiiau gwahanol oeddynt (Michaelis Introd. iii. 96)

;

ond mae'r amgylchiadau a enwú' gan y tri efengylydd

mor gyffelyb fel nad ydynt yn rhoddi dim sylfaen i'r fath

dybiaeth (Matt. ix. 9-13 ; Marc. ii. 14-17; Luc v. 27-32).

Mae'r enw Lefi, ac aragylchiadau eraill, yn arwyddo taw
luddewydoedd; ei alwedigaeth oedd casglwr trethi, ueu
bublican, dan y Uywodi-aeth Rufein'.g. Yn y T. N. uid

oes genym haues ychwanegol ; ac y raae yr hanesion a

geir gan ysgrifenwyr diweddarach yu hollol ansicr. Ad-
roddir gan Socrates, hauesydd eglwysig a flagurodd yn

y bumed ganrif, pau yr aeth yr apostolion ar wasgar i

bregethu i'r ceuedloedd, i Thomas gyraeiyd Parthia yn
faes Ilafur, Bartholomeus India, a Matthew Ethiopia, a

dywed rhai iddo ddyoddef merthyrdod yn Naddaber yn y
wlad hono. Dywed eraiU, fodd bynag, iddo fod yn preg-

ethu yn Parthia, neu Persia, ac iddo farw yno. Mae Her-

acleon, Yalentinian dysgedig, yn cyfrif Matthew yn mhlith

yr apostolion ac na ddarfu iddynt ddyoddef merthyrdod,

ac nid yw Clement yn ei wrthddywedyd. Nid ydyw
Eusebius na Jerorae yn son dim ara y gwledydd Ue bu yn
pregethu, yr hyu, oherwydd natur y pethau jr ysgrifenent

yn eu cylch, yr arweinasid hwynt yn naturiol i wneud pe

buasent yn gwybod rhywbeth ynghylch y raatter ; a

Chrysostora, yr hwn a'i canmola ar gyfrif rhagoriaethau

eraiÌI, ni ddywed ychwaith un gair raewn perthynas i'w

ferthyrdod, yr hyn a'n harwain ni i gasglu nad ydoedd
un traddodiad ynghylch y peth yn mhlith Cristionogion

yr amser hwnw, o'r hyn lleiaf nad oedd fawr o sylw wedi

ei wueud o hono (Larduer, Worlcs, vi. 47).
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Am Efeng-yl Matthew gwel yr Efengylau.-

Pedr, brawd Andreas, un o'r enwocaf o'r apostolion.

Enw ei dad oedd Jonas neii Jonah, ac efallai ei fod wedi

ei eni yn Bethsaida, ond ymddengys y trigai yn Caper-

naum, y ddau le yn gyfleuedig ar îan Môr Galilea, lle y
canlynai alwedigaeth pysgodwr. Ymddengys yr adwaenid

ef yn gyffredin wrth yr enw Simon, ond gelwid ef hefyd

Pedr a Cephas gan em Harglwydd, enwau a arwyddant
gareg (loan i. 42, 44 ; Marc iii. 16 ; Luc iv. 31, 33, 38).

Am ei hanes, fel ei hadroddir yn yr Efengylau ac yn yr

Actau, afreidiol ydyw rhoddi dim manylion yma, gan y
rhaid fod pob darllenydd yn gyfai-wydd ag ef Mae yn
amlwg iddo gymeryd rhan blaenor gyda'r eglwys yn ei

mabandod. Nid dyn cyffredin ydoedd mewn un ystyr

;

yr oedd wedi ymgyfarfod ynddo lawer o feiau a rhagor-

iaethau mawrion. Yr oedd o dymher flaengar, ehud,

hunan-ddigonol, twym-galon, a rhuthrawl ; eofn pan na
byddai perygl, etto yn Ilwfr mewn awr profedigaeth, ac

hyd yn od yn bradychu arwyddion o ofnusrwydd. Ar
amserau eraiU sefai i íynu yn wrol dros achos Crist, ac yr

oedd yn was ffyddlawn a gweithgar dros y Gwaredwr.
A baniu oddiwrth ei Epistolau, ymddengys ei feiau yn
llai amlwg fel yr oedd yn heneiddio, neu teflir hwynt
i'r cysgod gan ddysgleirdeb ei rinweddau. Mae ei

goffadwriaeth wedi ei hir gysegru yn nghalonau gwir
ganlynwyr Crist, a chyda'r eithriad o Paul ac loan, nid

oes efallai un o'r apostoHon ac y bydd yn well gan seintiaii

pob cenedl ei weled a'i gyfarfod yn y nefoedd na Phedr.

Ni wyddys pa bryd y gadawodd Pedr Judea, nac i ba le

yr aeth. Mae ei Epistolau wedi eu cyfeirio at y 'dyeithr-

iaid' (h.y., luddewon, neu yn hytrach ddychweledigion

luddewig) oeddynt ar wasgar yn Pontus,.Galatia, Cappado-
cia, Asia, a Bithynia,' ond pa un a ddarfu iddo ymweled â'r

gwledydd hyn neu beidio sydd ansicr. Yn niwedd ei Epis-

tol cyntafdywed,'Y mae yr eglwys sydd yn Babilon yn eich

annerch' (1 Pedr v. 13), oddiwrth yr hyn yr ymddengys
ei fod yn Babilon pan ysgrifenodd y llythyr hwnw. Ni
wyddom taw gwr priod ydoedd (Matt. viii. 1 4), a hysbysir

ni gan Paul ei fod ef ac apostoHon eraill yn cymeryd eu
gwragedd gyda hwynt ar eu teithiau : 'Onid oes i ni

awdurdod i arwain o amgylch wraig a fyddai chwaer,

megis ag y mae i apostolion eraill, ac i frodyr yr Ar-
glwydd, ac i Cephas?' (1 Cor. ix. 5). Ond er nas gallwn
ddweud fawr ynghylch y Ilefydd yr oedd wedi bod yn-
ddynt yn flaenorol, mae II e i gasglu iddo yn y diwedd
ddyfod i Rufain. Nid oes braidd dim un traddodiad
eglwysig ac sydd yn gorphwys ar awdurdod cynifer o

ysgrifenwyr boreuol ac i fod Pedr wedi bod yn Rhufain.
Dywed Lardner taw ' tystiolaeth gyftredinol, ddiwrtheb,
amhleidiol hen ysgrifenwyr yn ngwahanol ranau o'r byd,
yn Roegiaid, Lladiniaid, a Syriaid, ydyw iddo fod yno.'

Gwadu hyn fyddai ' dymcliwelyd crediniaeth pob hanes,

y canlyniad o'r hyn fyddai yn ddinystriol ' (Lardner,

ÌVorks, vi. 540, 5.51, 560). Ni wyddys pa bryd y
daeth Pedr i Rufaln, ond mae lle i gasglu taw yn ei

amser olaf y cymerodd hyn le. Mae Paul yn y benod
olaf o'r Llythyr at y Rhufeiniaid, yn annerch Ilawer wrth
eu henwau heb goffhau Pedr ; ac y mae holl rediad yr
Epistol yn rhoi lle i gasglu nad oeddynt hyd hyny wedi
mwynhau presenoldeb ac hyfforddiad yr apostol hwnw.
Yn ystod dwy flynedd ei garchariad yn y ddinas hono
darfu iddo ysgriíenu pedwar Epistol o leiaf—yr Epistolau

at yr Ephesiaid, y Colosiaid, ac at Philemon, a,c yn ddi-

weddarach, mae yn debygol, ei Ail Lythyr at Timotheus,
ac nid oes un gair o son yn un o honynt am Pedr, ac nid
nid oes dim yn cael ei ddweud neu awgrymu oddiwrth
yr hyn y gellid casglu ei fod wedi bod yno. A chaniattau,

gan hyny, iddo ddyfod i Ruíain, yr ydym yn barnu nas
gallasai hyny fod wedi cymeryd lle hyd yn ddiweddar yn
ei fywyd. Cybelled ag y mae genym ni hen draddodiad
ar y matter, cyfeirir ef at atnser Nero, yr hwn a lofrudd-

iwyd yn O.C. 68 ; felly cesglir i'w ymweliad ef â'r ddmas
gymeryd Ile cyn hyny. Y traddodiad cyffredin yw iddo
ef, fel Paul, ddyoddef merthyrdod dan y gormes-deyrn
hwnw, a thra y torwyd pen hwnw, cafodd ef ei groes-

hoelio â'i ben lawr (Lardner, Wor/cs, vi. 541, 549
;
gwel

Euseb. EccL Híst. B. ii. c. 25 ; B. iii. c. 1). Byr, mae yn
debygol, oedd ei arosiad yn Rhufain, nid hwy na blwyddyn
neu ddwy ; etto ar ei arosiad mae y Pabyddion wedi
codi adeilad anferth, yr hwn, fodd bynag, sydd heb sylfaen

mewn Ysgrythyr, rhesymeg, neu banes. Os ewyllysia y
darllenydd weled hanes nianwl o"r traddodiadau mewn
perthynas i Pedr, gall ymgynghori â Cave, Ilist. Apostles,

43-59.

Am Epistolau Pedr gwel Epistolau Catholtc.
Philip, oedd o ' Bethsaida, dinas Andreas a Phedr.'

(loan i. 44). Megls y crybwyllasom eisoes, darfu i'n

Harglwydd ei gyfarfod ef y dydd ar ol iddo ei weled
gydag Andreas a Phedr, a galwodd arno y pryd hyny i'w

ganlyn. Mae ei enw yn mhlith y deuddeg y darì'u iddo

wedi hyn eu hawdurdodi i fyned allan i bregethu yr
efengyl (Marc iii. 14, 18) ; ond nid oes lawer o son arn

dano wed'yn yn yr Efengylau. Y prif gyfeiriadau a

wneir atto ydynt yn loan vi. 5-7 ; xii. 20-22 ; xiv. 8, í».

Ni sonir dim gan Origen nag Eusebius am y rhí

byd a roddwyd iddo ar esgyniad Crist. Dywedir wn
gan eraill taw Asia Uchaf oedd ei dalaeth, yr hyn

\

rheswm paham y dywedir iddo blanu yr eglwy *

Scythia Wedi Ilafurio am flyneddau yn y rhan

o'r byd, daeth, yn niwedd ei oes i Hierapolis, yn Phr
Yma darfu i r awdurdodau, oherwydd iddo droi llawf

trigolion oddiwrth eu heilun-addoliaeth, ymaflyd y:

a'i daflu i garchar, a chwedi ei guro â gwiail, gosodo
ef i farwolaeth. Dywed rhai iddo gael ei grogi ger'

ei wddf yn erbyn piler, ond dywed eraill iddo ga^

groeshoelio (Cave, Hist. Apostles, 166).

SiMON, 'a elwid ZeIotes' (Luc vi. 15 ; Act. i. 13), yw
yr un person a Simon y Cananead (Matt. x. 4 ; Marc. iii.

18). Yn amser ein Harglwydd cymhwysid yr enw Zel-

otes at sect neu blaid yn mhlith yr luddewoii, y rhai a

ddygent fawr sel dros sefydliadau luddewig, a'r rhai, er

nad oeddynt ond personau anghyhoedd, a gymerent
arnynt weini cosb, ac hyd yn od gosb marwolaeth, ar y
rhai ac oeddynt yn euog o'u troseddu, dan ba esgus

y cyflawnent y creulonderau mwyaf Un o honynt hwy,
mae yn debygol, oedd Simon ; a chyfrif hyny am ei enw.

Gellid meddwl fod un cysylltiedig a r cyfryw gymdeithion

yn gryn anghymwys i fod yn apostol i Grist ; ond gan
nad beth ydoedd yn ddechreuol, galliisai, fel Saul yr

erlidiwr, pan wedi ei gyfnewid gan ras dwyfol, fod yn
gymhwysach i gyd i fod yn apostol, gan y troid ei sel i

gyfeiriad newydd.
Y cyfenw arall roddir iddo ydyw Cananead, nid

Canaanead fel yn y C. S., oblegid nid yw y gair wedi
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tíirddu o dir Xai'aái', pe fellj Xara)'aí'o? fyddai y gair, ond
Kat'anTrjç ydyw, a dylid trawsgrilio y gair gwreiddiol, a

defnyddio yr un orgaíF wrth gytieithu, Cananead. Er y
gellir oliliain y gair hwn i Ka)a, h.y., Cana yn Galilea,

lle y eyflawnodd ein Harglwydd ei wyrth gyntaf, tybir

yn gyííredin ei fod yn tarddu o'r gair Hebraeg NJp, yr

yr hwn a arwydda eùhh'geJdus neu selog, ac feily o'r un

ystyr a Zelotes (Parlchurst, Gr. Lex. 281).

Heblaw ei enw nid oes ddim son arn dano yn y T. N.

Ar ol esgyniad Crist dywedir iddo gyfeirio ei gamrau
tua'r Aipht, ac oddiyno i Cyrene, Mauritania, a'r oll o

Libyia, ac iddo fyiied oddiyno i'r Ynysoedd Gorllewinol,

ac hyd yn cd i Frydain ei hun, lle y dywedir iddo gael

ei groeshoeho (Cave, Ilist. Apostles, 199).

Thomas hefyd a elwid Didymus, gan ei fod yn beth

cylîredin yn amser diweddaraf yr luddewon i fod gan
bersonau ddau enw, un Syriac, a'r llall Groeg neu Ladin.

Nid oes genym un hanes neillduol yn y T. N. am ei alwad
i'r apostolaeth. Yr unig gyfeiriadau a wneir atto a geir

yn loan xi. 16 ; xiv. 5 ; xx. 24-29.

Ar ol esgyniad Crist, dywed Origeu i Thomas fyned i

Parthia ; a dywed Sophrinus iddo wed'yn bregetliu yr

efengyl i'r Mediaid, y Persiaid, y Carmaniaid, y Bactriaid,

yr Hyrcaniaid, ynghyd â'r ceuedloedd cylchynol. Preg-
ethodd yr efengyl wedi hyn yn Ethiopia (h.y., efallai

Asiatic Oush), ac yn y diwedd daeth i'r India (Cave, Ilist.

Apostles, 185).

Mae yn awr ar fôr-lanau Malabar gorph o Gristionogion

a arferid gael eu galw yn Gristionogion Sant Thomas, ond
a gyfenwir yn awr Cristionogion Syriaidd. Mae ganddynt
yn eu plith eu hunain hanes eu heglwys, yr hwn a ystyr-

iant yn un pur dilwgr. Dechreua g}'da'r cyhoeddiad i'r

Apostol Thomas bregethu yr efengyl i'r Parthiaid, y
Mediaid, a'r Indiad, ac yna rhydd fanylion y rhai ydynt
öug-chwedlau amlwg, er efallai y gallent fod wedi eu
sylfaenu ar ddygwyddiadau gwirioueddol. Y fieithiau,

wedi eu dihatru o'u gAvisg chwedleuawl, ydynt fel y
canlyn :—Daeth Sant Thomas i'r wlad yn 52. Yr oedd
ei Iwyddiant yn fawr mewn amryw fanau. Nid oedd un
brenin yn Malabar ar y pryd ; ond Ilywodraethid y wlad
gan ddeuddeg ar hugain o Frahminiaid. I'r rliai'n, ac i'r

trigolion yn gyffredin, fe bregethodd yr efengyl. Llawer
a gredasant, ac a gawsant eu bedyddio. Yr oedd dau o

lionynt yn oíFeiriaid ordeiniedig. Ar ol byw ddeng
mlynedd ar hugain yn Malabar, aeth i Mailopore, ac yno

y cafodd ei lofruddio gan oífeiriad paganaidd. Mae
Mailopore, y lle y cyfeirir atto yma, ar fôr-lan Coroman-
del, yn nghymydogaeth dinas bresenol Madras, Ile mae
raae man a elwir Mount Saiit Thomas, a dywedir iddo

gael ei gladdu ynddo.
Am lafur Matthias, yr hwn a ddewiswyd yn apostol

yn Ile Judas, mae y traddodiadau mor wahanol a chroes-

ddywediadol, a rhai o honynt raor anghredadwy, fel na
chyfrifwn hwynt yn werth eu hadrodd.
Yr ydym yn awrwedi rhoddi hanes byr am apostolion

ein Harglwydd ; ond Ile nas gallwn gael awdurdod y
T. N. nid oes fawr o goel ar yr hanesion a gawn am
danynt. Mae yr hauesion hyn yn gorphwys gan mwyaf
ar draddodiad, dechreuad ac awdurdod pa un nid ydym
yn gwybod fawr yn eu cylch, ac y mae y traddodiadau
yn aml mor lluosog a chroes-dynawl, ac Aveithiau yn
gofyn cymaint o hygoeledd, fel, er nad byth yn sicr, yn

wir lawer pryd yn amheus, yr ydym serch hyny yn dewis
gwybod y traddodiadau sydd ar glawr am danynt hwy—

' o'r rhai nid oedd y byd yn deilwng,' er cymaint ydyw
ei rwymau iddo. Ac er nas gallwn benderfynu gwiredd
neu anwiredd yr amrywiol fanylion yn eu cylch, gallwn
efallai osod ymddiried ynddynt ar y cyfan, fel amlygiad
o'r gwledydd lle y darfu i'r apostulion lafurio, ac hyd yii

od am rai o ddygwyddiadau eu bywydau a'u hangeu. Ac
nid yw hyd yn od y cyfryw olygiadau cyffredin, er nas
medrant ein boddloni, i gael eu diystyru. Mae yn deil-

wng sylw taw loan ydyw yr unig apostol y dywedir
iddo farw marwolaeth naturioì

; gyda golwg ar y Ileill, y
traddodiad yw iddynt ddyoddef merthyrdod, ac mewn
perthynas i lawer o honynt, efiiUai bawb, nid yw hyu
mewn un modd yn anhebygol.

Gallwn fod yn sicr na chafodd Credo'r Apostolion, fel y
gelwir hi yn gyffredin, ei chyfansoddi ganddynt. Os darfu

iddi, mae yn syn na chawsid y cyfryw gyfansoddiad yn y
T. N., Ile y cariasai awdurdod dwyfol gydag ef, a buasai

yn hynod ddefnyddiol fel crynodeb o wirionedd dwyfol.

Gwnaethai wasanaethu nid yn unig fel credo i'r eglwys
yn gyffredinol, a gosodasai derfyn ar bob esgus dros íîurfio

credoau o awdurdòd ddynol i ba un y rnae eglwysi, yn yr

hen amser yn gystal ac mewn amseroedd diweddar, wedi
bod mor dueddol. Ni cheir dim son am gyfansoddiad y
gredo hon gan yr apostolion hyd tua diwedd y bedwaredd
ganrif—amgylchiad sydd yn ddinystriol i'r honiad taw y
nhwy ddarfu ei chyfansoddi. PiufHnus, un o'r rhai cyntaf

i goffhau am dani, a ddywed ' iddynt dderbyn trwy
draddodiad gan y tadau, i'r apostolion, ar ol esgyniad

Crist, a thywalltiad yr Yspryd Glan, a chyn ymadael
oddiwrth eu gilydd i fyned i bregethu yr efengyl i

wahanol ranau o'r byd, benderfynu yn eu plith eu hunain

reol eu pregethiad dyfodol, er eu rh^yystro i ddysgu
athrawiaethau gwahanol yn ystod eu hysgariad oddiwrth

eu gilydd, i'r cyfryw a wahoddent i wneud derbyniad o'r

ffydd Gristionogol. Gan hyny ymgynullasant ynghyd,
ac yn llawn o'r Yspryd Glan, cyfansoddasant gredo, yn
mha un y gosododd pob im o honynt ddarn ac oedd yn
olygu yn taro, ac ordeiniasant hi i fod yn safon eu preg-

ethau dyfodol, ac yn rheol i'w rhoddi i'r ffyddloniaid.'

Dywedir yr un peth gan Jerome, Cassian, Leo Magnus,
ac aneirif ysgrifenwyr ar eu hol ; ond y raae yn deilwng
o sylw i fod hyd yn od Puífiuus ei hun, er yr haera hyn
yn nechreu ei esponiad, etto tua'i ganol yn siarad yn
amheus am dano, fel pe buasai ei awduron yn ansicr ac

anadnabydd us.

Heblaw hyny, pe buasai wedi ei derbyn gan y Crist-

ionogion boreuol fel credo a gyfansoddwyd gan yr apos-

tolion, nis gellir meddwl na wnaethai y cynghorau a'r

cymanfaoedd yn oesoedd boreuol Cristionogaeth, o'r hyn
leiaf rai o honynt, yn eu penderfyniadau ynghylch ffydd

ac athrawiaeth, gyfeirio yn rhyw fodd at y safon apostol-

aidd hyn ; ond nid ymddengys y gwneid dim o'r fath

beth, ond yn gwbl yn y gwrthwyneb ; oblegid fel na
ddarfu iddynt son dim am y cyfryw gredo, felly, megis

yr oedd achlysur yn cynyg, cyfansoddasant iddynt eu

hunain gredoau eraill, yr hyn yn ddiau nis gwnaethent

pe buasai ganddynt eisoes gredo yn meddu awdurdod
apostolaidd

At hyn y gellir ychwanegu pe yr apostolion a fuasent

mewn gwiriouedd wedi cyfansoddi y gredo hono a'i rhoddi
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i'w dychweledigion, buasai pob eglwys, ueu o leiaf y
mwyafrif, yn cyduno yn eu golygiadau, ac ni chawsid

cynifer o gredoau; ond jii gawu ntid oedd 'cynifer a dwy
eglwys,' medd Lord King, ' ac oedd o'r un syniadau, heb

ryw wahaniaeth neu amrywiaeth. Nid oedd y "disgyniud

i uffern" fel yr hysbysir ni gan Ruffinus, nac yn y credoau

RÍiufeinig na Dwyreiuiol. Nid oedd "cymundeb y saint"

mewn un gredo cyn 400 o flyueddau ar ol Crist, ac ni

chafodd dderbyniad uniongyrchol y pryd hyny. Ni cheid

y geiriau "hywyd tragwyddol" mewn amryw o honynt,

tra y cynwysai eraill hwynt. Ond heb roddi rhagor o

fanyhon, pwy byuag a gydmaro y Gredo Roegaidd, fel

y darlunir hi gan Irenseus ; Credoau Carthage, a goffheir

gan Tertulhan ; Credo Aquileia, a esponir gan Ruffin ; un

IIippo, a adroddir gan Sant Awstin ; un liavenua, a geir

yu Petrus Chrysologus ; un Turin, a esponir gan Maxi-

mus, esgob yr eglwys hono ; ac amrywiol gredoau eraill,

a geir hwnt ac yma yn yr hen ysgrifeniadau cyntefig :

pwy bynag, meddaf, a gydmaro y credoau hyn â'u gilydd

a'u cayn mawr wahaniaethu oddiwrth eu gilydd; ac nad
oes fawr o erthyglau, yn y dreíh a'r geiriau, y cydunant
yn ddieithi'iaid yn eu cylch : yr hon ystyriaeth, ynghyd
â'r rhesymau a roddwyd uchod, a brofant yn eglur nad
yr apostolion oeddynt, ac nas gallasent fod yn awdwyr y
gredo bresenol a adwaenir wrth yr enw Credo yr Apostoí-

ion' (Lord King's Hist. of Apos. Creed, 24).

Yn mhlith yr hen lyfrau Cristionogol ac sydd yn teil-

yngu ein sylw gellir enwi y Cyfansoddiadau Apostolaidd.
' Yr awdwyr o honynt,' medd Dr. Jortin, ' fel y proffesir

dweud, ydyw y deuddeg apostol a Sant Paul, wedi eu
casglu ynghyd, gyda Clemens eu hysgrifenydd. Pe
ymddangosai eu hawdurdod yn ansicr, ein dyledswydd
fyddai eu gwrthod, rhag mabwysiadu fel athrawiaeth

ddwyfol "orchymynion dyniou;" oblegid gan y cynwys

l^ob Efengyl brif ranau Cristionogaeth, ac yn abi i wneud
dyniou yn " ddoeth i iachawdwriaeth," mae Uai o berygl

raewn Ileiau na Iluosogi rhif y Ilyfrau canonaidd, a deiU-

iasai Uai o niwed o golli un o'r pedair Efengyl, nac oddi

wrth ychwanegiad uu arall ffuantus ac anwir.

'Ond uid yw y Cyfansoddiadau ond cymysgedd o hen
draethodau, wedi eu taflu yn ddidrefn ar ben eu gilydd,

wedi eu helaethu a'u Uygru heb syuwyr neu ddoethineb,

gan ryw dalfyrwr ar ol dyddiau Cystenyn. Ac etto

maent o ryw werth, a gallent fod yu ddefnyddiol ar

amrywiol ystyriaethau, a chyuwysant amiyw bethau
hynafiaethol perthynol i athrawiaeth a dysgyblaeth, a

darnau allan o hen ffurf-weddiau, er fod y cyîan wedi ei

gymysgu â darnau diweddarach a osodwyd i mewn, fel

y mae yn ormod tasg i un ddyfais ddynol i'w gwahanu
gydag un sicrwydd' (Jortin's Bem. on Eccl. lìist. i. 152).

' Maent yn Ilawn quotations o'r Ysgrythyrau, ac yn
hynod am gyflawnder gwastrafflyd o eiriau, a'r ail-adrodd-

iad mwyaf blinderus o'r un pethau, yr hyn a ddengys taw
nid dyíeisiad un dyn, ond amryw bersonau ydynt yn
ddigon tebygol' (Jortin, i. 169).

Mae y Cyfansoddiadau, o'r dechreu i'r diwedd, yn troi

Cristionogaeth i seremoniaeth deddfol perffaith (Jortin,

i. 178),

Mewn gaír maent yn hollol anheljyg i ysgrifeniadau yr
apostolion, ac yn hoUoI anheilwng o honynt. Mae yn
amlwg taw cynyrch oes ddiweddarach a Ilygredig ydynt.
Nid oes gan y Canonau Apostolaidd un hawl i gael eu

galw yn waith yr apostolion. Mae eu hanes wedi ei

chuddio â thywyllwch ac ansicrwydd mawr.
Ymddengys i rai, hyd yn od yn yr oes apostolaidd, i

osod eu hunain i fynu fel apostolion heb fod ganddynt
un hawl i'r swydd. Dywed Paul, pan yn cyfeirio at ei

wrthwynebwyr yn eglwys Corinth, ' Canys y cyfryw gau
apostolion sydd weithwyr twyllodrus, wedi ymrithio yn
apostolion i Grist'(2 Cor. xi. 13). Yn y Ilythyr at angel
yr eglwys yn Ephesus ni ddarllenwn hefyd, 'A phrofi o

honot y rhai sydd yn dywedyd eu bod yn apostolion,

ac nid ydynt ; a chael o honot hwynt yn gelwyddog

'

(Dat. ii. 2).

APTII-FFO'RUM, Ile ar y dehau-orllewinol i Itali,

ar yr Appian Way, ac, yn ol Teith-Lyfr Antoninus, yn
dair milîdir a deugain Pufeinig, neu ynghylcli deugain
miUtir Saisonig o bellder o Rufain. Amlygir ei safle gan
hen adfeiliau yn agos i Treponti. Pan glybu y brodyr
yn Rhufain am laniad Paul yn Itali, 'aethant i'w gyfarfod

hyd Appii-fforum, a'r Tair Tafarn,' yr hyn oedd bellder o

naw neu ddeg milltir o Rufain (Act. xxviii. 15). Ym-
ddengys i rai o honynt ddyfod cybelled ac Appii-fforum,

tra y darfu eraill, y rhai nad oeddynt efallai mor aUuog i

deithio, aros yn y Tair Tafarn, yr hon oedd hefyd ar yr
Appian Way, hyd nes gwnaethai Paul a'r brodyr aethant

i'w gyfarfod gyrhaedd yno.

A'QUILLA, luddew a anwyd yn Pontus. Ymddengys
taw Cristionogion gwir ragorol oedd ef a'i wraig Prisciîa,

neu Prisca. Ar ol treulio peth amser yn Rhufain gorfod-

wyd hwynt, gan orchymyn Claudius i yru pob luddew
allan o'r dinas, i ymadael â'r Ile a myned i Corinth. Mae
yn debygol taw yr un ydyw y gorchymyn hwn a'r un y
cyfeiria Suetonius atto, yr hwn a ddywed i Claudius droi

allan yr holl luddewon o Rufain oblegid eu bod yn creu

cynhwrf o hyd o dan ddylanwad Chrestus, yr hwn enw,

mewn camsyniad, a gymerid yn Ile Christus— Crist.

Paul, pan ddaeth yntau i Corinth, 'a arhoes gyda hwynt,

oherwydd ei fod o'r un gelfyddyd a hwynt, ac a weith-

iodd ; canys gwneuthurwyr pebyll oeddynt wrth eu cel-

fyddyd.' Pan ymadawodd á Chorinth, aethant gydag ef

i Ephesus, ac y mae yn debygol taw yn y terfysg a

gyfodwyd gan Demetrius y darfu iddynt ' ddodi eu

gyddfau eu hunain lawr dros ei fywyd.' Pan ddaeth

Apolos yno, darfu iddynt ' agor iddo flbrdd Duw yn fan-

ylach
;

' dychwelasaut drachefn i Rufain, lle yr oedd
eglwys yn eu t hwynt, fel yr oedd wedi bod cyn hyny
yu Corinth ; a thra yno annerchid hwynt yn serchus a

diolchgar gan Paul yn ei Iythyr at y Rhufeiniaid. Dych-
welasant drachefn i Asia, ac yr oeddynt yno pau ddarfu

Paul ysgrifenu ei aU Iythyr at Timotheus, yn yr hwn y
denfyn ei gofion attynt (Act. xviii. 1-3, 18, 19, 26; Rhuf.

xvi. 3, 4 ; 1 Cor. xvi. 9; 2 Tim. iv. 1.9). Am hanes

Aquila a Phriscila ar ol hyn nid oes \ui wybodaeth.

AR, prif-ddinas Moab, cyfleuedig ar y dwyrain i'r Môr
Marw, ac ar y dehau i'r afon Arnon. Ymddengys i Sehon,

brenin yr Amoriaid, ei Ilosgi hi (Num. xxi. 28) ; ac ar

amser diweddarach bygwth Esaiah hi â chystuddiau trym-

ion : 'Oherwydd y uos y dinystriwyd Ar Moab, ac y
distawyd hi' (xv. i).

Gelwid hi hefyd Rabbah neu Rabbath-Moab, i'w gwa-

haniaethu oddiwrth Rabbath meibion Ammon. Mae Ue

o'r enw Rabba tua dehau-ddwyrain y Môr Marw, yr hwn
a dybiai Burckhardt yn, efallai, Rabbath-Moab. Mae yr
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adfeiliau yn gofyri gwaith lianner awr o gerdded o'u

cwmpas, ond ni feddant un inath o ddyddordeh neillduol.

Mae yu gyfleuedig ar fryn ise], oddiar ha un y ceir goJwg
ar yr holì wastadedd.

Yn Deut. ii. 9 ymddengys y gehvid hoU wlad Moah yn
Ar, oddiwrth enw y brifddinas.

AR'ABAH, n2"iy, gair Hehraeg yn arwyddo goror

sycli, ddiffrwyth ; diftaethwch (megis yn Job xxiv. 5
;

Esa. xxxiii. 9 ; xxxv. 1 ; h. 3 ; Jer. ì. 3 ; IL 43). Ond
pan osodir y banod o'i flaen nsiyn, arwydda ?//• Arabah,
h.y., yr oror gul i ha un y rhed dyffryn yr lorddonen yn
agos i Jericlio; a'r lion a ymestyn oddiyno i ben y gangen
ddwyreiniol o'r Môr Coch, lle gynt y ceid Elath ac Esion-

geber. Yn y C. S. cyfieithir y gair yn aml yn icastadedd;

ond yn yr adnodau lle ceir y banod wedi ei osod o'i flaen

dylasai y gair gael ei draws-syniud ac nid ei gyfieithu.

Fel liyn yn Deut. ii. 8 y darhenwn am ' ffordd y rhos o

Elath, ac o Esion-Gaber
;

' ac yn iv. 49, 'a'r holl ros tu

hwnt i'r lorddonen tvia'r dwyrain, a hyd at fôr y rhos

dan Asdotli-Pisgah ' (gwel liefyd Josh.

iii. 16 ; xii. 3 ; 2 Bren. xiv. 2.5). Ceir

fod y cyfieithiad hwn o'r gair yn rhoddi

amlygrwydd penderfynol i'r cyfryw

adnodau ac na feddant pan gyfieithir

ef trwy'r gair mwy cyffredin plain, yn
Saisoneg, neu ros, yn Gymraeg (gwel

Josh. xii. 1 ; 2 Sam. iv. 7 ; 2 Bren.

XXV. 4 ; Amos vi. 14).

Mae yn amgylcliiad hynod fod yr
enw wedi dyfod lawr i'n dyddiau ni

yn yr Arabaeg, el Arahah; ond cyf-

yngir ef yn bresenol i'r rhan hono o

hono a red rhwng y Môr Marw a phen
canghen ddwyreiniol y Môr Coch.

Coelid unwaith y gwnai'r lorddonen
hfo yn yr amseroedd gynt drwy yr oll

o'r gw^astadedd hwn cyn dymchwehad
' dinasoedd y gwastadedd,^ h.y., yr Ar-

abah; ond oddiwrth wely dwfn y Môr
Marw, yr hwn, yn ol Lynch, sydd yn
131G'7 o droedfeddi, a Llyn Tiberias

yn G52 o droedfeddi, islaw gwyneb Môr
y Canoldir; oddiwi'th uchder mawr yr

Arabah, yr hir ddisgyniad o'r gogledd, a rhediad y dyfr-

oedd yn yr un cyfeiriad ; ac oddiwrth y prawf a gawn
yn yr hanes ysgiythyrol i'r tiychineb gael ei gyfyngu,

mewn ffordd, i Sodom a Gomorrah, gan fod Lot yn
ddiogel yn Soar ac Abraham yn Hebron, yr hjTi a

ddengys nad ydoedd y cynwrf wedi effeithio ond ar ran

o'r wlad—nid jàjw y dybiaeth mwyach yn ddaladwy.

'Y ffaith yn ddiau yw,' medd Dr. Wilson, 'fod yr Arabah
a'r parhad o hono, dyffryn yr lorddonen, gan nad pa

gyfnewidiadau rhanol y gallant fod wedi myned danynt
er amser Adda, yn ffurfio ynghyd yr holÌtiad mwyaf
rhyfeddol yn ÿ byd—hoUtiad.neu agen a wnaed trwy
dan-ruthriadau ahan o grombil y ddaiar yn hir cyn i'r hil

ddynol ymddangos ar ei gwyneb' (Robinson, Res. ii. 502;
Wilson, i. 284, 28G).

ARA'BIA, yn ol cyfundraeth daiaryddion diweddar, a

amgylcliir ar y gorllewin gan y Môr Coch, ar y dwyrain
gan Gulfôr Persia, ar y gogledd gan linell ddychymygol
wedi ei thynu rhwng eithatìon y ddau, ac ar y deliau gan

Fôr India. Rhenid hi gan y daiaryddion Groegaidd a
Rhufeinig yn dair rhan—Arabia Ddedwydd, Arabia Ddi-
ffrwytli, ac Arabia Gerygog. Ond cyfrifai y Groegiaid
a'r Rhufeiniad yn perthyn i Arabia anialdiroedd mawrion
Syria, Mesopotamia, a Chaldtea, y rhai a ymestynant yn
mhell i'r gogledd o'r Ilinell sydd wedi cael ei henwi. Yn
wir nid ydyw y gwir derfyniad erioed wedi cael ei hen-
derfynu, sylw sydd yn gymhwysiadol yn gyffredinol at

deríynau gwledydd yn yr hen amseroedd gynt.

Rhoddai yr hen Hehreaid yr enw Arabia i ran fechan
yn unig o'r oror eang a gynwysir gan ddaiaryddwyr dan
yr enw hyny. Ezekiel, pan yn enwi y gwledydd a fas-

nachent â Thyrus, a sonia am 'Arabia a holl dywysogion
Cedar,' a chan enwi Lebah a Raamah, y rhai a ystyrir

yn gyffredin eu bod yn yr hyn ydym ni wedi arfer alw
Arabia Ddedwydd ; felly gwna ef gyfyngu yr enw Arabia
i ddim ond rhan o'r wlad hono, yn ol drychfeddyliau yr
oes bresenol. Yn 2 Cron. xxi. 16 dywedir 'i'r Philistiaid

a'r Arabiaid, y rhai oedd ger Uaw yr Etbiopiaid ' (h.y., y

ARAISIA GERYGOO.

Cusiaid), 'ddyfod i fynu i Judah.' Y Cusiaid a drigent

yn y rhan hono o Arabia a orweddai tua gogledd-ddwyrain

y Môr Coch [Cusiaid], ac o ganlyniad heb fod yn mhell

oddiwrth y Philistiaid; a chan y dywedir fod yr Arabiaid

y sonir am danynt yma yn agos i'r Cusiaid, gwna hyn
ddynodi mewn rhan sefyllfa gwlad yr Ai-ahiaid. Yn 2

Chron. xxvi. 7 yr ydym yn darllen 'i Dduw gynorthAvyo

Uzziah yn erbyn y Philistiaid, ac yn erbyn yr Arabiaid,

y rhai oedd yn trigo yn Gur-btuil;' ac enwir y Philistiaid

a'r Arabiaid gyda'u gilydd yn yr adnod ddiweddaf oblegid

efallai taw yr un bobl a olygid. Gellir, fodd bynag,

crybwyll fod y Deg a Thriugain yn cyfieithu y geiriau,

'yr Arabiaid a drigant yn Petra,' sef prifddinas hynod-

fawr Idumea, Yn 1 Bren x. 15 a Jer. xxv. 24 darllenwn

am 'holl frenhinoedd Arabia,' wrth y rhai yr ydym i

ddeall y sheihhs, neu benau Ilwythau Arabia. Ond yn yr

adnod ddiweddaf ychwanegir ' a holl frenhinoedd y bobl

gymysg'—yr hyn a ymddengys yn cyfyngu eangder

Arabia. Yniddengys taw Bedouins oedd yr Arabiaid a
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goft'heir yn Esa. xiü. 20 a Jer. üi. 2, y rhai sydd yn byw
mewn pebyll, ac yn symud o fan i fan gyd â'ii deadelloedd

a'u hanifeiliaid. Pan ddywed Paul yn Gal. i. 17 iddo

'fyned i Arabia, a dychweiyd i Damascus,' cyfeiria mae'n

debygol at y rhan ogleddol o'r wlad, yr hon a yniylai ar

diriogaeth Damascus ; ond pan, mewn rhan arall o'r un

Uythyr (i. 24), y sonia am ' Fynydd Sinai yn Arabia,'

cyfeiria at ei derfyn-ran deheuoî. Cadarneir ni gan

Gesenius yn y golygiadau hyn ynghylch eangder cyf-

yngedig Arabia fel y sonir am dani yn yr Ysgrythyrau.
' Nid ydyw yr enw Arabia,' medd ef, ' yn cael ei ddefn-

yddio i.ddjTiodi yr orynys a elwir felly gan ddaiaryddwyr,

ond rhan o wlad heb fod yn eang iawn, o'r tu dwyreiniol

a deheuol i Palestina, cybelled a'r Môr Coch. Ac nid

ydyw Arabia y T. N. yn eangach na hyn (651).

A'RAM. 1. Un feibion Sem ac wyrion Noah, gan

yr hwn y poblwyd y byd ar ol y diluw (Gen. x. 22).

2. Wyr i Nahor, brawd Abraham (xxii. 21), genedigaeth-

wlad yr hwn ydoedd ür y Caldeaid (xi. 27, 28, 31).

3. Gwlad yn cyrhaedd o Syria ar y gorllewin i Meso-

potamia ar y dwyrain, ac yn cyn-wys y ddwy. Efallai i'r

rhan eang yma o wlad gael ei henwi felly oblegid y poblid

hi gan ddisgynyddion mab Sem, ac mewn rhan, efallai, gan
ddisgynyddion wyr Nahor. Yn y C. S. cyfieithir y gair

yn gyífredin yn Syria; ond yn yr erthygl presenol gwell

genym gadw y gair gwreiddiol Aram, gan y cynwys
eangder ac unedd y wlad yn well na Syria, yr hwn enw
a ddaeth i gael ei gymhwyso at y rhan orllewinol o honi.

Cyn ac ar ol amserau Dafydd, ymddengys y rhenid

Aram, fel Iluoedd o wledydd eraill, i nifer o deyrnasoedd.

Yn 1 Bren. x. 29 darllenwn am 'freninoedd Aram' (C. S.

Syria); ac yu xx. 1 hysbysir ni i 'Benhadad, brenin Aram
(Syria), gasglu ei holí luoedd, a deuddeg brenin ar hugain

gydag ef.' Breninoedd man wladwriaethau cymydog-
aethol, mae'n debygol, oedd y rhai hyn, ac oherwydd eu
rhifedi, rhaid taw bychain iawn oeddynt. Ymddengys
yr arferai breninoedd Aram ac Israel rj^fela á'u gilydd yn
aml. Y rhai canlyaol ydyw rhaniadau mwyaf pwysig y
wlad, cybelled ag y gellir yn awr benderfynu hyny :—

(1.) Aram DamaMCUs. Nid oedd hon, mwy nag eraill,

efallai, ond un fechan (2 Sam. viii. 5, 6). Nis gelíir cam-
gymeryd ei safle, gan y gwna y ddinas o'r un enw ddynodi

y Ile yn eithaf eglur. Sonir am Damascus mor foreu a

dyddiau Abraham (Gen. xv. 2).

(2.) Aram-Sobah (2 Sam. x. 6) a gyrhaeddai, fe ym-
ddengys, ar y dwyrain tuag at, os nid at, yr Euphrates

;

oblegid dywedir wrthym (viii. 3) i ' Dafydd daraw Had-
adezer, brenin Sobah, pan oedd efe wedi myned i ynnill

ei derfynau wrth afon Euphrates;' neu, fel yr adroddir yn
1 Cron. xviii. 3, 'pan oedd efe yn myned i sicrhau ei

lywodraeth wrth afon Euphrates;' ac oddiwrth yr am-
gylchiad ychwanegol i ' Hadadezer anfon a dwyn y
Syriaid oedd o'r tu hwnt i'r afon,' h.y., yr Euphrates, y
rhai nid oeddynt efallai ei ddeiliaid ei hun, ond yn unig
cynorthwywyr, i adnewyddu yr ymdrech; ond gorchfyg-
wyd ef eilwaith gan Dafydd,a dyoddefodd golled echrydus

(2 Sam. X. 1.5-1.9). Daethai Syriaid Damascus hefyd i

gynorthwyo Hadadezer yn y rhyfel blaenorol, yr hyn a
ymddangosai yn dangos nad oedd tiriogaethau y ddau
ddim yn nepelì oddlwrth eu gilydd, ac efallai yn ymylu
ar eu gilydd (viii. 5). Yn 2 Cron. viii. 3 darîlenwn
hefyd am Hamath-Sobah. Yn awr, os yr un oedd yr

Hamath yma ac Epiphanea ar yr Orontes, ymddangosai
yn dangos y gorweddai o fewn gwlad Sobah, o'r hyn
leiaf ei bod yn agos iddi. O'i hagosrwydd mae genym
brawf ychwanegol yn y ffaith ddarfod i îoi, brenin Ham-
ath, pan orchíygwyd Hadadezer gan Dafydd, 'anfon

Joram ei fab at y brenin Dafydd, i gyfarch gwell iddo, ac

i'w fendithio, canys gwr rhyfelgar oedd Hadadezer wrth
Toi' (2 Sam. viii. 9, 10). Nid dyma'r rhyfel cyntaf oedd
wedi bod rliwng Israel a Sobah. Dywedir wrthym i

'SauI ymladd yn erbyu ei holl elynion oddi amgylch,' ac,

yn mhlith eraill, yn erbyn ' breninoedd Sobah' (1 Sam.
xiv. 47), oddiwrth yr hyn yr ymddengys fod mwy nac un
brenin yn y wlad hono y pryd hyny ; ond oddiwrth yr
hyn ddywedwyd ymddengys fod teyrnas Hadadezer wedi
bod yn un go helaeth, ac yn cyrhaedd efallai o'r Euphrates
ar y dwyrain hyd Aram Damascus ar y gorllewin.

(3.) Aram-Maachah (1 Cron. xix. 6; Maachah yn tmig

yn 2 Sam. x. 6, 7). Yn y ddwy adnod enwir y Ile mewn
cysylltiad ag Aram-Sobah, a rhanau eraiU o Aram. Ym-
ddengys ei fod yn gyfleuedig tua gogledd gwlad Israel,

ar yr ochr ddwyreiniol i'r lorddonen ; oblegid dywedir
mewn perthynas i'r rhan hono i Jair 'gymeiyd holl wlad
Argob hyd fro Gesuri, a Maachathi' (Deut. iii. 14); ac i'r

Ileubeniaid gael gyda rhanau eraill o'r wlad, ' Gilead

hefyd, a therfyn y Gesuriaid, ond meibion Israel ni

yrasant allan y Gesuriaid na'r Maacathiaid ; eithr trigodd

y Gesuriaid a'r Maacathiaid yn mhlith Israel hyd y dydd
hwn' (Josh. xiii. 11, 13). Rhandir bychan mae'n debygol

ydoedd Aram-Maachah ; canys meAvn rhyfel rhwng yr

Ammoniaid a Dafydd, tra y dygai rhanau eraill i'r blaeuaf

12,000 ac 20,000 mil o wyr, ni wnaethai hithau ddwyn
ond 1000 yn unig (2 Sam. x. 6) ; mewn gwirionedd nid

yw yn Uanw ond Ile bychan yn hanes y Bibl.

(4). Aram-Beth-Rehob (2 Sam. x. 6). Gorweddai y
rhan hon, mae'n debyg, ar y dehau i Anti-Libauus. Ym-
ddengys fod Lais, yr hon a orchfygwyd gan y Daniaid,

ac a gafodd wed'yn ei galw yn Dan ar eu hol hwynt, yn
gyfleuedig yn y ' dyffryn oedd wrth Beth-Rehob ' (Barn.

xviii. 28). Cyfarfyddwn â'r gair Rehob fel enw tref yn
Num. xiii. 21 ; Josh. xix. 28. 30; xxi. 31 ; Barn. i. 31,

os na olygir yn yr adnod gyntaf ran o wlad ; ond cyfeir-

iant oll at ogledd gwlad Israel, yr hyn sydd gadarnad o'r

drychfeddwl y gallasai Aram-Beth-Rehob íbd yn gyfleu-

edig yn y cyfeiriad hyny.

(5.) Aram-Naharim, neu Aram y Ddwy Afon, h.y., y
wlad rhwng yr Euphrates a'r Tigris, ac yn cael ei galw

oherwydd hyny yn Mesopotaraia gan y Groegiaid. Pa
im a gymliAvysid yr enw ysgrythyrol at yr oll o'r wlad

rhwng y ddwy afon sydd ansicr; y tebygoîrwydd yw nad

oedd. Yma, fodd bynag, yr oedd Ur y Caldeaid, gened-

igaeth-Ie Abraham a Sarah, o'r rhai y deilliodd cenedl

Israel (xi. 27-29 ; Act. vii. 1). Dyma Ile yr oedd ardal

Padan-aram, h.y., gwastadedd Aram, Ile y cafodd Isaac a

Jacob eu gwragedd ; Ile am ugain mlynedd yr arweiniodd

Jacob fywyd bugail ; a lle y ganwyd ei holl blant oddi

eithr Benjamin (xxiv. xxviii. 1-5; xxix. xxx. 1-24; xxxi.

38, 41 ; XXXV. 16-26). '0 Pethor yn Mesapotamia,' 'o

fynyddoedd y dwyrain,' y daeth Balaam i felldithio Israel

(Deut. xxiii. 4; Num. xxiii. 7). Er y flwyddyn 1517

mae wedi bod yu ddarostyngedig i Iywodraeth Twrci,

ac y mae yn cyfranogi yn helaeth o holl ddiygau cam-

Iywodraeth.
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Nid yw yn aulieilwng o sylw fod Hesiod a ílonier yn
galw y Syriaid yn Arampeaniaid ; a lle na çheir y gair yn
iyfeirio at drigolion neu iaith y deyrnas a sefydlwyd
iiiewn amseroedd olynol dau yr enw Syria, dylai gael ei

gyíieithu felly yn yr Ysgrythyrau. Fel hyn am y hobl^

yn Gen. xxv. 20: 'Hebeccah, ferch Bethuel yr Arameean-
iid (C. C. Syriad), o Mesopotamia, chwaer Laban yr

AraiuíEauiad ' (C. C. Syi'iad); ac hefyd yn Deut. xxvi. 5,

'Ararnajaiiiad ar ddarfod ani dano oedd dy dad.' Fel hyn
am yr iaitìi: 'Llefara,' ebai swyddogion Hezeciah wrth
llabsaceh, cenad Senacherib, brenin Assyria, ' Uefara at-

tolwg wrth dy weision yn Aramaeanaeg (C. C. Syriaeg),

cauys yr ydym ni yn ei deall hi, ac nac ymddiddan a ni

yu iaith yr luddewon, lle clywo y bobl sydd ar y mur'
(2 Bren. xviii. 20). Cawn hi hefyd mewii arferiad yn
Babilou: 'Yna y Caldeaid a lefirasant wrth y brenin (Ne-

buchodonosor) yn Aramaîanaeg (C. C. Syriaeg), O frenin,

bydd fyw yn dragywydd,' &c. (Dan, ii. 4). Dywedir am
dani mewn llythyr a ddanfonwyd gan elynioii yr ludd-

ewon at Artaxerxes, breuin Persia, 'Ac
ysgrifeu y Uythyr a ysgrifenwyd yn -

'

Ai-amajauaeg (C. C. Syriaeg), ac a egUir-

wyd yn Armaeanaeg' (C. C. Syriaeg)

(Ezra iv. 7).

AR'ARAT, gwlad ddwyreiuiol, am
Im un y gwneir coíia yn yr adnodau
canlynol : yn Gen. viii. 4 dywedir i'r

'arch orphwys ar fynyddoedd Ararat.'

Yn 2 Bren. xix. 37 ac Es. xxxvii. 38

hysbysir ni i ddau fab Senacherib, ar ol

dirgel lofruddio eu tad, 'ddianc i wlad
Ai'arat' (Armenia yn y C. C). Ac yn
Jer. li. 27 gorchymynir 'teyrnasoedd

Ararat, Minni, ac Aschenaz fyned yn
erbyu' Babilon. Deallid gynt yr ar-

wyddai Ararat yn yr adnodau hyn Kx-

menia ; ac yr ydys yn cyduno yn gyft-

redinol ein bod i ddeall wrthi Ármenia,

neu ran o'r wlad hono, yr hon, o ran

eangder, sydd wedi gwahaniaethu cym-

aint ar wahanol amserau.

Gorweddai Armenia ar y gogledd i

Assyria a'r gwastadedd mawr Mesopo-

tamaidd. Gwlad fynyddig ydoedd, ac o honi y rhedai

afonydd mawrion y rhan hono o Asia—yr Euphrates, y
Tigiis, yr Halys, yr Araxes, a'r Cyrus neu'r Kur, y rhai

a godeiit o fewn cwmpas 250 o filldiroedd o hyd wrth 100

o led, a redant lawr mewn gwahanol gyfeiriadau i dri

môr gwahanol—y Môr Du, a'r Caspian, a chulfôr Persia

(Rawlinson, Ilerodot. i. 572).

Er y ceir y gair Ararat yn aml yn y Bibl, yr ydym i'w

gymeryd bob amser fel enw gwlad, ac nid byth fel enw
inyuydd ; ac er y dywedir i'r arch ' orphwys ar fynydd-

oedd Ararat,' etto nid oes dim prawf hanesyddol ar ba

fynydd y darfu iddi orphwys. Yn ol hen draddodiad

dywedir taw un o'r gadwyu fynyddau a ranant Armenia,

ar y dehau, oddiwrtli Mesopotamia ydoedd, a'r rhai sydd
wedi cael eu galw y mynyddoedd Carduchian neu Gor-

diasan ; ac yr oedd yn dyb gyfFredinol yn mysg yr eglwysi

dvvyreiniol a'r Mahommetaniaid taw y mynydd ar ba un

V gorphwysai yr arch oedd 'Al Judi.' Yr oedd hefyd yn
draddodiad boreuawl taw ar fyiiydd mawr yn ngogledd

Armenia y darfu i'r arch orphwys ; ac y mae hwn wedi
cyrhaedd cymaint meddiant o feddwl Cristionogion y
gorllewin fel mae yr enw Ararat wedi cael ei roddi iddo,

fel pe ua buasai dim amheuaeth yn bod ynghylch Ararat
yr Ysgrythyr ; ond ni chyfenwid ef felly gan yr Armen-
iaid eu hunaiu. Gelwir ef ganddynt hwy Macis, a chan

y Tyrciaid Agri-dagh. Yn mhhth y Persiaid gelwir ef

Kuh-i-NuIi, Mynydd Noah. Ond iiid oes genym fawr
ftydd mewn traddodiad ; a chan na feddwn ddim gwell

ar yr achl^'sur presenol, mae yn rhaid i ni adael heb ei

benderfynu y cwestiwn, sef ar ba fynydd y darfu arch

Noah orphwys.

Mae y mynydd a elwir Ararat yn un owbl unigol o ran

ymddangosiad, ac yn anhebyg i un mynydd arall, ac y
mae yn un o'r gwrthrychau mwyaf hynodfawr yn Ar-
menia ; ac olierwydd hyuy, os gwnaethai traddodiad

gyfodi yn ei gylch, efe, o bob lle arall, ydoedd y mwyaf
tebygol i gael ei ddewis fel digwydd-le y cyfryw amgylch-

iad rhyfeddol, Mae yn gyfieuedig ya nyft'ryn yr Araa

:S ,-
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(yr hen Arexas), ac yn gyuwysedig o ddwy ran anferthol,

ar hm sugar ìoaf, ac a elwir yr Ararat Fawr a'r Ararat

Lai. Gán gyfodi oddiar wastadedd eang, ymddyrchafa

niewn gorwychder inawreddog i'r cymylau, yn y rhai y
cuddir ei ddau ben eira-wisgedig. Mae y mynyddau
cymydogaethol yn ymleihau i ddiddymdra mewn cyd-

mariaeth iddo, heb atteb tm dyben ond gwasanaethu fel

corach i ddangos mawredd a thaldra cawr (Rosen. Geog.

i. 138). Pan gyntaf y canfu Sir Robert K. Porter ef o

bell, ni ddarfu i'w uclider ei daro ef fel yn aughyíFredin.

'Oddiar uclider y fan,' medd ef; 'Ue y sefwn, a'r amrywiol

fynyddau, er yn llai nac ef, y rhai a rwystrent yr olwg

arno, fel na ddarfu ei ymddangosiad fy nharo i fel y
dysgwyliáis. Ond ei ohirio yn unig a gafodd yr effaith,

a darfu y siomedigaeth yr un fath ac y dygwyddasai

men perthynas i'r olwg gyntaf a gefais ar y Caucasus.'

' Ni chefais hyd nes cyrhaedd y gwastadedd Uyfn, weled

Ararat yn ei holl faintioli a'i fawredd. Oddiar y fan Ue

sefwn, ymddangosai fel pe buasai hoU fynyddau inwya'r

8
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byd wedi ei crugio ar benau eu gilydd er flurfio y dernyn

gorfawr a gorwch hyn o ddaiar, craig, ac erra. Gwnai
pigati iaäidd ei ben dyblig ymgyfodi yn fawreddog i'r

awyr glir ddigwrawl, a fflamiai yr haul arnynt, a gyrid

allan gan yr adie^yyrchiad ddysgleirdeb dallawl cyfartal

i haulau eraill. Gwnai yr olygfa yma uno y gorwychder

mwyaf o ran safle ac uchder. Ond braidd y gellir dar-

lunio y teimladau a brofwn wrth edrych ar ymynydd'
(Ker Porter, Trav. i. 178, 182).

Gwnawd amryw gynygion mewn gwahanol oesau i

esgyn i ben Ararat ; ond gwnai yr eira a'r iâ, ynghyd
â serthni yr esgynfa mewn amryw fanau, osod rhwystrau

o flaen yr esgynydd ac nas gwyddid eu bod erioed wedi

cael eu gorchfygu, ac mewn gwirionedd cyfrifid hwynt
gan y trigolion yn ansymudadwy. Yr oedd y pellder

mor fawr o'r fan dechreua goror yr iá hyd y pigau

uchaf, fel y cesghd y buasai yr oerfel ei hun yn sicr

o droi yn angeu i bwy bynag ac fuasai mor rhyfygus a

pharhau yn ei ymdrech. Ond yn mis Medi, 1829, Dr.

Parrot, athraw yn Mhrifysgol Dorpart, a Iwyddodd i

gyrhaedd ei goppa, er fod rhai yn amheu pa un a ddai'fu

iddo wneud felly (Rosen. Geog. i. 297). Yn 1836 esgyn-

wyd ef gan bump o foneddigion Saisoneg, am esgyniad y
rhai mae hanes dyddorol yn cael ei roddi yn Joitr. Suc.

Lit, Oct, 1856, p. 236).

Dywedir fod uchder yr Ararat Fawr yn 17,750 o

droedfeddi uwchlaw gwyneb y moi% a 14,.573 uwchlaw
gwastadedd y Araxes ; a bod uwchder yr Ararat Lai,

neu Fychan, yn 13,420 uwchlaw gwyneb y mor. Cuddir
yr oU o goppa y mynydd gan eira ac iâ parhaus. Mae y
rhai hyn weibhiau yn ffurfio avalanches anferth, y rhai a

ymhurddiant ar hyd ei ochrau gyda thwrf nid anhebyg i

ddaiargryn. Mynydd llosgadwy ydyw wedi bod, ac mor
ddiweddar a'r 2fed o Orphejiaf, 1840, dygodd daiargryn

dir-orthrechol dalpau anferthol o graig, iâ, ac eii-a o'r

uchelfanau lawr i'w odre.

ARCH. • 1. Arch Noah oedd lestr mawr wedi ei

gwneud o goed, yr hon y gorchymynwyd ef gan Dduw
i'w hadeiladu er diogelu ei hun a'i d€ulu,a gwahanol fathau

o greaduriaid, yn amser y düuw.
Ymddengys taw ysgwar hir oedd íFurf yr arch, a

gwaelod gwastad iddi, a'i tho yn llethru fel to tai gyda ni.

Mae wedi bod yn arferol i'w desgrifio hi mewn darluniau
fel t mawr mewn cwch mawr ; ond cynyrch dychymyg
yn unig ydyw hyn, ac yn lle cynorthwyo ein golygiadau
mewn perthynas iddi, gwna ein camarwain.
Mae ysgrifenwyr wedi ffurfio araryw gyfrifon ynghylch

maintioh yr arch; ond yr unig hanes y gallwn ni ddibynu
arno ydyw un Moses: 'Tri chan cufydd oedd ei hyd, deg
cufydd a deugain ei lled, a deg cufydd ar hugain ei

huchder.' Oddiwrth y mesui-iad liwn gallwn ff"urfio

drychfeddwl cyffredin am faintioli yr arch, a syniad mwy
goleu fyth am ei chyfartaleddau. Yr oedd ei hyd yn
chwech gwaith yn hwy na'i lled, a deng waith yn fwy
na'i huchder. Yma mae'r cyfan yn sicr a phendant; oud
pan a ysgrifenwyr rhagddynt i wneud eu cyfiifon, gwa-
haniaethant yn fawr oddiwrth eu gilydd, gan na chyd-
olygant mewn perthynas i beth oedd maint cufydd.
Barnai Esgob Wi]kins taw 18 modfedd ydoedd, neu
droedfedd a hanner ; a chan fyned yn ei flaen ar y
dybiaeth hon, gwna yr arch yn 450 o droedfeddi o hyd,
75 o led. a 45 o uchder; a'i holl alhi cynwys yn 1,31 8,750

o droedfeddi chwe' cyfochrog. Mae hyd yn od yn myned
rliag blaen i enwi y gwahanol anifeiliaid ac y byddai
amynt eisiau lle ynddi, ac yn penderfynu faint o le fÿddai

yn eisiau ar bob un, yn gystal a faint o le fyddai yn eisiau

i gadw eu hymborth ; mae yn trefnu eu llefydd yn ngwa-
hanol Joftlydd yr arch, ac hefyd lefydd i Noah a'i deulu ;

ac yna cyrhaedd at y casgUad fod digon o le, a pheth
dros ben, er cyíhaedd holl ddibenion gwneuthiiriad yr
arch (Wells, Geog. i. 34). Dr. Arbuthnot, yr hAvn sydd
yn cyfrify modfeddi chwe' ochrog yn 21'888, neu 1 droed-
fedd 9'888 o fodfeddi, a'i gwna yn 547 o droedfeddi o hyd,

91 "2 o droedfeddi o led, yn 54".72 o droedfeddi o uchder,

a'i lle cynwys yn 2,730,782 o droedfeddi solid, digon i

gario 81^062 o dunelh. Gellid rhoddi cyfrifon eî-aill, ond
mae y rhai hyn yn ddigon. Gan na A^'^'ddys beth oedd
hyd y cufydd, nid oes un cyfrifiad y gellir dibynu arno.

Yr oedd yr arch yn gynwysedig o dair Ilofft, gyda
drws yn yr ochr, ac ymddangosai hefyd fod ffenestr yu y
nen (Gen. vi. 16). Yr oedd yn ddiau wedi ei hadeiJadu

yn y fath fodd ac i adael digon o awyr a goleu i mewii
iddi, trwy ryw drefniadau neUlduol i'r'diben hyny, er na
choffTieir dim o honynt.

Adeiladwyd yrarch o goed gopher ; ond pa fath bren

oedd hwnw mae yn anhawdd dweud. Ni cheir y gair

mewn un ^man arall ; ond tybir yr arwydda fath o goed
cypress, yr hwn sydd bren caled a chymhwys iawn ar

gyfer adeiladu Ilongau. Perodd AIexander Fawr i'r

Uynges fawr a barottodd i gael ei gwneud o goed cypress,

y rhai a ddygwyd o Assyria i'r dyben hyny (Rosen.

Bot. 260).

Bu yn dyb a ddelid yn :gyffredinoI am hir amser ddarfod
i'r diluw ymdaenu dros yr holl ddaiar, ac i bob math o

_greaduriaid byw gael eu dwyn mewn a'u diogelu yn yv
arch. Yr oedd y dyb ban bron a bod yn un gyffredinol

a dieithriad, ond nid oedd lieb fod rhai dynion galluog a
dysgedig yn am'heu hyny. ' Nis gallaf ganfod,' medd
Esgob StiUingfleet, ' un angenrheidrwydd neillduol o'r

Ysgrythur i haeru i'r diluw yradaenu dros wyneb yr holl

ddaiar. I bawb dynion, ond y rhai oedd yn yr arch, gael

eu dinystrio sydd yn eithaf sicr yn ol yr Ysgrythyrau, lle

mynegir yr achos o'r diluw, ^'A'r Arglwydd a welodd raai

aml oedd drygioni dyn ar y ddaiar, a bod holl fwriad

meddylfryd ei galon yn unig yn ddrygionus bob amser.

A'r Arglwydd a ddj'Ayedodd, Dileaf ddyn yr hwn a greais

oddi ar wyneb y ddaiar" (Gen. vi. 5, 7). Nis gallasai taw
rhyw ddiluw neillduol dros wlad mor fechan a Phalestina

a amlygir yma, megis y mae rhai yn wrthun Avedi dych-
mygu ; oblegid cawn taw yr aehos a enwir oedd dirywiad

eyfl'redinol ar y ddaiar ; bygythiad cyffredinol i bawb am
yr achos yma ; ac wed'yn dinystr cyffredinol yn cael ei

amlygu fel effaith y -diluw. "A bu farw pob cnawd n

ymlusgai ar y ddaiar. Ac efe a ddileodd bob sylwedd
byw ar a oedd ar wyneb y ddaiar, yn ddyn ac yn anifail,

yn ymlusgiaid, ac yn ehediaid y nefoedd ; ië, dilewyd

hwynt o'r ddaiar : a Noah a'r rhai oedd gydag ef yn yr

arch, yn unig, a adawyd yn fyw" (Gen. vii. 21, 23). Felly

mae yn amlwg gan hyny fod y diluw y gyflTredinol yn ei

berthynas â dynion ; ond nid oes yn cyfodi oddiar hyny
un angenrheidrwydd o gwbl i ddal cyffredinolrwydd y
diluw mewn perthynas â'r ddaiar, os nad ellir profi fod

yr holl ddaiar wedi ei phobli cyn y dUuw, yr hyn nad
wyf yn dysgwyl byth ei weled yn c'ael ei brofi. A ph?
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loswm sydd dros wneud y diliiw yn. eangach na'r achos

ü hono, sef dirywiad dynoh-yw ?
' Pa íUint oedd poblog-

aoth y byd ar amser y dilaw sydd amhosibl dweud ; ond
oddiwrth 'lyfr cenedlaethau Adda/ yn Gen. v. 1-32, mae
yn naturiol tybied na ddarfu poblogaeth y byd yn ystod

y cyfwng rhwng y greadigaeth a'r diluw, sef 1656 o

tiyneddau, gynyddu (jnd yn araf iawn. Nid oes dim lle

i dybied (mae y dybiaetii mewn gwirionedd yn liollol

anhebygol) fod dynohyw w'edi ymdacnu dros yr holl fyd;

y tebygolrwydd yw nad oeddynt wedi ymdaenu tu hwnt
i'r wlad a ddyfrheid gan yr Euphrates a'r Tigris, os, yn
wir, y darfu iddynt ymdaenu cybelled. 'Yr unig debyg-
olrwydd sydd yn aros,' medd yr Esgob Stillingfieet 'dros

ddal cyííredinoh'wydd y diluw gyda golwg ar bellen y
ddaiar, a gyfyd oddiar ddinystr pob creadur ynghyd â

dyn. Yu awr, er y dichon nad oedd dynion ddim wedi
ymdaenu dros holl wyneb y ddaiar, etto gallasai anifeil-

iaid ac ymlusgiaid, y rhai oll a ddinystriwyd gan y diluw

;

oblegid dywedir i " oob cnawd a ymlusgai ar y ddaiar, yn
ehediaid ac yn anifeiliaid, ac yn fwystfilod, ac yn bob
rhyw ymlusgiad a ymlusgai ar y ddaiar, a phob dyn
liefyd." I ba ddyben yr enwid mor fanwl yr holl gread-

lu'iaid o bob rhyw a math, os na chawsant eu dinystrio

oll ? I hyn yr wyf }-n atteb, yr wyf yn addef, cybelled

ac y cyrhaeddodd y diluw, i'r rhai hyn oll gael eu din-

ystrio ; ond nid wyf yn gweled un rheswm i estyn y din-

ystr yn mhellach na'r rhan o'r ddaiar a boblogid gan ddyn,
oblegid yr oedd y gosb ar y creaduriaid wedi ei hachosi

gan ddinystr dyn, ac nis gallasai fod ond yn gydfynedol

ag ef; ond (gan taw yr achos o'r diluw oedd pechod
dyn, yr hwn a gosbwyd yn y creaduriáid a ddinystriwyd
o'i herwydd ef, yn gystal ac ynddo ei hun) lle na cheid

yr achos, ond Ile yr oedd anifeiliaid, oud nid dynion, nid

ymddengys un angen am y diluw yno. Ond i ba ddyben
ynte, fe ofynir, y gwnaeth üuw orchymyn i Noah gyda
chymaint o ofal i ddwyn pob math o greaduriaid, ehed-
iaid, ac ymlusgiaid i'r arch gydag ef, os na ddinystriwyd
yr holl greaduriaid gan y diluw ? Yr wyf yu atteb,

oblegid cawsant eu dinystrio oll lle bynag yr oedd y
diluw. Golyger ynte fod hoU gyfandir Àsia wedi ei bobli

cyn y diluw, yr hyn sydd gymaint ac allwn mewn rheswm
ei dybied, dinystriwyd, meddaf, yr holl greaduriaid ar y
cyfandir hwnw ; neu a thybied iddo ymdaenu dros ein

holl gyfandir ni o'r hen fyd, pa reswm ellid roi dros ei fod

yn y rhan gyferbynol o'r byd, sef America, yr hwn ni

debygwn oedd heb bobl y pryd hwnw, yr holl greaduriaid

yn cael eu dinystrio, oblegid i ddynion bechu yn y rhan
yma ? Ac oni fuasai, ar y dybiaeth hon, reswm digonol

Iros ddiogelu pob creadur byw yn yr arch er mwyn iddynt
íîrwytho ac amlhau mewn amser dyfodol, pan yr oedd pcb
Rreadur byw arall oedd ar glawr mewn manau mor bell-

enig fel na fuasent yn hygyroh iddynt am lawer cenedl-

aeth ; a'r creaduriaid hyny, wrth dyfu yn wyllt oblegid
diffyg trigolion, ni fuasent ar unwaith yn wasanaethgar
iddynt ar ol y diluw ? yr hyn oedd y prif beth a edrychid
arno wrth eu diogelu yn yr arch, fel y cai dynion bawb
o honynt yn barod at eu gwasanaeth ar ol y diluw, yr
hyn nis gallasai fod pe buasai y gwahanol fathau heb gael
eu diogelu yn yr arch, er nad ydym ni yn tybied iddynt
gael eu dinystrio yn mhob rlian o'r byd' (Stiüingfieet,

Orig. Sac, Lond. 1702, p. ;370).

Yn y golygiadau hyn nid oedd Stillitigfleet yn sefyll

ar ei ben ei hun. Mae dynion galluog a dysgedig eraiU
wedi rhesymu yn yr un modd. Ymddengys y cyfryw
resymau yn eithaf rhesymol, a mawr gadamheir hwynt
gan ífeithiau sydd wedi dyfod i'r goleu yn ddiweddar
trwy ddarganíyddiadau daiareg a haues creaduriaid. Fel
prawf o hyn nis medrwn wneud yu well na gosod ger
bron y darílenydd dalfyriad o syniadau Dr. Hitchcoclc, yn
ei Jì'elújiun of Geohgii and its Gonneded Sciencfs.

'Ar y dechreu,' medd ef, 'yr ydwyf yn gyntaf yn gosod
lawr fy mod yn cymeryd yn ganiataol íbd y diluw wedi
cael ei ddwyn oddi amgylch gan achosion naturiol, ac
mewn cydíìurfiad a deddfau arferol natur. Ni theimlwyf
un gwrthwynebiad i ganiatau ei fod yn berftaith wyrthiol,

a golygu íod yr hanes yn gofyn am y cyfryw gasgliad.

Ond os ydoedd yn wyrthiol, rhaid i ni roddi fynu bob
diychfeddwl am philosopheiddio yn ei gylch, gan gredu y
ffeithiau ar dystiolaeth ddwyfol. O'r tu arall, ni ddylera
ddwyn i mewn wyrth ddù-fawr, neu yn hytrach restr o
wyrthiau, os gellir cyfiif am y cwbl trwy weithrediad
deddf'au sefydledig natur. Af rhagof gan hyny ar y
dybiaeth taw barnedigaeth gosbawl ydoedd, ddygwyd
oddi amgylch gan achosion naturiol ; ueu o'r hyn lleiaf,

os oedd rhywbeth yn wyrthiol ynddo, yr oedd hyny yn
gynwysedig mewn rhoddi mwy o nerth i weithrediadau
naturiol, heb ymyraeth â chanlyniadau uaturiol achos ac

efîaith. Trosglwydda yr hanes ei hun i feddwl y dar-

Ilenydd yr argraph iddo gael ei ddwyn oddi amgylch gan
foddion naturiol. Enwa ddau achos pendant dros gyfod-
iad y dyfroedd, sef gwlaw ddeugain niwrnod, a thoriad i

fynu ffynonau y dyfnder mawr, yr hyn yn ddiau a arwydda
orlifiad y mor ; ac i fuanu Ileiad y dyfraedd, dywedir i

Dduw 'wneud i wynt dramwy ar y ddaiar.' Nid yw yn
un prawf o weithrediad gwyrthiol fod y cyfan yn cael ei

briodoli i allu uniongyrchol Duw, oblegid mae yn eithaf

hysbys taw dyma ddull cyffredin yr Ysgrythyi-au o siarad

am ddygwyddiadau naturiol.

'Yr anhawsder cyntaf mewn cysylltiad a thybied i'r

diluw fod yn gyffredinol dros y ddaiar ydyw y dirfawi-

gyíiawnder o ddwfr a fuasai yn angenrheidiol i'r dyben
hyny. Mae y cyílawnder gofynol er cuddio holl bellen y
ddaiar i benau y mynyddoedd uchaf, neu oddeutu puni
milltir uwchlaw y moroedd presenol, mor fawr fel nad
ydyw yn hawdd dirnad o ba le y gallasai ddyfod. Medd-
ylier am gorph o ddwfr, pum milltir o ddyfhder yn mhob
man, yn cuddio ein daiar ! Y raoddion y cyfeirir attynt
gan yr ysgrifenwyr santaidd—gwlaw ddeugain niwrnod,
a thoriad i fynu ffynonau y dyfnder mawr— ni allasent

byth ei gynysgaethu. Nid oes un awgrym iddo gael ei

greu i'r dyben, ac etto y cyfryw greadigaeth yn unig a
f'edrai gyfrif am dano. Buasai hon y wyrth fwyaf
dirfawr a gyíiawnwyd erioed er pan ddaeth dyn i

fod yn drigianydd o'r ddaiar ; ac etto, fel y rhesyma
Stillingfieet, nid ymddengys fod un. angen am dani

;

cyfiawnasid hi heb vm dyben ; oblegid gallesid gwein-
yddu y farnedigaeth gosbawl y bwriedid hi i fou trwy
oíferynoliaeth diluw cydmariaethol o leol, a dylem gofio

nad ydyw Duw byth yn cyfryngu trwy wyrthiau pan na
íyddo eu heisiau.

'Ail wrthddadl yn erbyn cyffredinolrwydd v diluw
ydyw yr anhawsder o ddarparu ar gyfer yr anifeiliaid yu
yr arch. Mae cyfrifiadau wedi cael eu gwneud er mwyn
dangos fod yr arch yn ddigon helaeth i gynwys dau o bob
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rhyw, ond saith o bob rhyw o anifeiliaid. Ond yr oedd

nifer y rhywiau a dybid gan y cyfrifwyr yn Jlawer islaw

y gwir nifer. Nid ydoedd fwy na thri neu bedwar cant,

tra mae y nifer gwirioneddol a ddarlunir gan naturiaeth-

wyr ddim llai na 150,000, ac mae y nifer sydd ar yr holl

ddaiar yn llawer mwy. Etto, ar gyfer y rhan fwyaf o'r

rhai hyn yr oedd yn ofynol gwneud darpariaeth, gan y
trigiana y rhan fwyaf o honynt naill ai y tir sych neu yr

awyr. Mae mil o rywiau yn rhoddi sugn, 6000 rhyw o

adar, 2000 rhyw o ymlusgiaid, a 120,000 o drychíilod,

wedi cael eu desgrifio eisoes gan naturiaethwyr, a buasai

rhaid darparu Ue ac ymborth iddynt oll. A all un dyn

gredu fod hyn yn bosibl mewn llestr heb fod yn fwy na

450 o droedfeddi o hyd, 75 o led, a 45 o uchder ?

' Trydedd wrthddadl, a'r un bwysicaf, yn erbyn cyft'-

redinolrydd y diluw, a gyfyd oddiwrth y ífeithiau a

ddygwyd i'r goleu gan wyddoniaeth ddiweddar mewn
perthynas i ddosparthiad anifeiliaid a phlanigion ar y
ddaiar. Tyb Linnaeus (yn wir tyb gyíFredinol ydoedd)

fod dechreuad pob anifail a phlanigin mewn rhyw ran

neillduol o'r ddaiar, o ba un y darfu iddynt ymfudo i

bob manau eraiU. Ond er ei amser ef mae Uawer o

ffeithiau newy^dion wedi eu dwyn i daflu goleu ar y
testun hwn, ac 'yn awr mae ysgrifenwyr ar anifeiliaid a

phlanigion wedi yn gyffredinol fabwysiadu y dyb fod yn
rhaid bod amryw ganolbwyntau creadigaetli o ba rai y
darfu i'r creaduriaìd a'r planigion ymfudo, ond cybelled

yn unig ae y byddai yr hinsawdd a'r ymborth yn gyf-

addas i'w natur, oddieithr rhyw ychydig o rywiau a

fedrent gyfaddasu eiiihunain i bob hinsawdd. Mae yn
sicr taw fel hyn y cèir hwynt wedi eu dosparthu yn
bresenoJ, ac angeu aiìocheladwy i'r rhan luosocaf o'r

rhywiau fyddai rhyfyg.u myned dros y terfynau. Pe
byddai i anifeiHaid a phlanigion gwledydd poethion ym-
fudo i wledydd o wres eyanhedrol, neu i wledydd oerion,

nis medfent fyw yn hir ; a braidd mor angeuol fyddai i

greadui'iaid a phlanigion gwledydd oerion ymfudo i wled-

ydd poethion. Ond hyd yn od mewn gwledydd poethion

cawn ry wiau perffaith wahanol o greaduriaid a phlanigiou

ar wahanol ynysoedd a chyfandii-oedd. Yn wir mae nat-

uriaethwyr yn cyfrif nifer fawr o dalaethau llysieuol ac

anifail-drigianol, fel y gelwir hwynt, o fewn i'r rhai y
cant nifer neillduol o anifeiHaid a phlanigion, yn meddu
natur perffaith gymhwys at eu talaethau neiUduol eu
hunain, ac yn analluog i ddyoddef hinsawdd gwahanol
dalaethau cymydogaethol. Mae y ffaith y cair dyn,

ychydig greaduriaid dof, ac ychydig blanigion, mewn
braidd bob hinsawdd, wedi daüu llygaid naturiaethwyr
fel nas medrant ganfod y duU yn mha un y cyfyngir rhif

niawr o anifeiUaid a phlanigion o fewn terfynau sicr.

Ond cygynted y gosodir lawr y ffaith gyffredinol, mae
digon o brofion o'i gwirionedd yn ymgynyg i'r meddwl.

' Mae yn amlwg fod gan y ffeithiau ydym newydd eu
henwi effaith mawr ar y duU yn mha un y dygwyd yr
anifeiUaid ynghyd i fyned i'r arch, ac a ddosparthwyd
wed'yn dros y ddaiar, os oedd y diUiw yn gyffredinol.

Sicr ydyw, nas geUid, heb wyrthiau, eu dwyn ynghyd i

fyned i'r arch ; na chael eu dospartliu wed'yn dros wyneb y
ddaiai'. Mae genym le i dybied i'r arch gael ei hadeiladu
raewn rhyw ran o'r ddaiar Ue mae'r hinsawdd yn gymhed-
roi. Yn awr, golyger fod anifeiUaid gwledydd poethion
ac anifeiliaid gwledydd oerion yn cynyg, yn y dyddiau

presenol, i gyrhaedd trwy foddion naturiol wlad gym-
hedrol eu gwres, rhaid y gwel pob un y byddai iddynt
drengu. Ac nid ydyw un mymryn hawddach i ddirnad
pa fodd, ar ol y diluw, y gaUasent ymfudo i bob cyfandir,

ac ynys, ac hinsawdd ; a pha fodd y medrasai pob rhyw
gael aUan y rhan hono o'r byd ac oedd yn gyfaddas i'w

natur, ac yn ei gynysgaethu a'r ymborth cyfaddas iddo,

fel y cawn ni hwy yn awr. Yn wir, mae'r drychfeddwl
o'u casgUad a'u dosparthiad mewn ffbrdd naturiol yn
gwbl rhy wrthun i fod yn gi-edadwy. Heb wyrth, a
mil o M'yrthiau, nis gaUasai byth gael ei ddwyn oddi
amgylch.

' Dyna rai o'r anhawsdei'au sydd yn gwneuthur yr
athi'awiaeth o ddiUiw cyffredinol mor ddyryslyd. Ond
os geUir dangos taw un Ueol efaUai oedd, ni gawn wared-
igaeth oddiwrth ein hanhawsderau. Pe gaUem ond tybied

yn unig i oi'or gyfyngedig Asia Ganol, Ue trigai dyn, i

gael ei chuddio gan y diUiw, ac i ddauoedd a seithoedd

o'r creaduriaid mwyaf cyffredin yn yr oror hono i gael eu
diogeUi yn yr arch, symudir yr anhawsder mewn perth-

ynas i'w casgUad a'u gwasgariad, a dygir yr hoU hanes i

gydgordiad â hanes creaduriaid.

'Yr ydym yn barod, yn wir, i gydnabod yr ymddengys
iaith y Bibl ar y testun fel, ar yr olwg gyntaf, yn dysgu
yn eglur gyffredinolrwydd y diluw : "A'r Arglwydd a

ddywedodd, Dileaf ddyn yr hwn a greais oddiar wyneb
y ddaiar, o ddyn hyd anifail, hyd yr ymUisgiad, a hyd
ehediad y nefoedd, canys y mae yn edifar genyf eu
gwneuthur hwy." Ac etto, "Ac wele myfi, ië myfi, yn
dwyn dyfroedd diUiw ai' y ddaiar, i ddyfetha bob cnawd,
yr hwn y mae anadl einioes ynddo, oddi tan y nefoedd

;

yr hyn oU sj'dd ar y ddaiar a drenga." Dywedir yn
mheUach, "A'r dyfroedd a ymgryfhasant yn ddirfawr

iawn ar y ddaiar, a gorchuddiwyd yr hoU fijnyddoedd

ucliel oedd tan yr lioU nefoedd. Pymtheg cufydd yr
ymgryfhaodd y dyfroedd tu ag i fynu : a'r mynyddoedd
a orchuddiwyd" (Gen. vü. 17 ; vii. 19, 20). Os deonglir

yr iaith Uon wrth yr un rheolau a gymhAvysem at gyfan-

soddiad rhyw un yn y .dyddiau presenol, nis geUid ei

ddeaU yn dysgu diluw cyfyngedig neu ddiluw rhanol.

Ond gyda golwg ar yr ha,nes hwn, rhaid cymeryd dau

beth i gyfrif :— •

' Yn y Ue cyntaf, nid ydyw y geiriau a ddefnyddir i

gael eu barnuwrth sefyUfa gwybodaeth yn y bedwaredd
ganrif ar bymtheg, ond wrth ei sefyUfa yn mhUth y bobl

at ba rai y danfouwyd y datguddiad hwn gyntaf, a syn-

iadau y rhai ynghylch eangder y greadigaeth oeddynt yn
anarferol o gyfyng. Pan y sonid am y ddaiar wrth yr

hen luddewon gynt, nis gaUent ddeaU wrthi y beUen

fawr hono sydd yn 25,000 o fiUdiroedd o amgylchedd, yr

hyn a brawf seryddiaeth fod y ddaiar ; nis medrasent

dybied yr arwyddai oror Uawer eangacU na'r hon a drig-

ianid gan ddyn, oblegid nis gaUai fod ganddynt un
drychfeddwl o'r hyn a orweddai tu draw i"r terfynau

hyn ; ac yn yr un wedd y deaUid y gair nefoedd gan-

ddynt fel cydeang a'r ddaiar a drigianent. A phan y
dywedid y byddai pob anifail farw trwy y diUiw, nis

gaUasent dybied y cynvi^sai yr haeriad greaduriaid yn

mheU tu hwnt i drigfanau dyn, oblegid nis gwyddent
ddim am y cyfryw wledydd. Paham, gan hyny, nad aUwn
ni roddi yr un ystyr gyfyngedig i'r haeriadau hyn, h.y.,

eu deongU fel y gwnai luddew yn amser Moses eu
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deongli 1 Paham j tybiwn y gwnai yr Yspryd Glan
ddefiiyddio geiriaia we-^i eu cyfaddasu, yn wir, at ddaiar^^

yddiaeth a seryddiaetli y bedwerydd ganrif ar bymtheg,
ond yn trosglwyddo drychfeddyhau annealJadwy i'r bobl

wrth ba rai y llefarwyd hwynt ar y cyntaf, nid yr ludd-r

ewon yn unig, ond Noah ei hun 1

' Yu yr ail le, yn nihob oes ac yn mhlith pob cenedl,

ac yn enwedig yn mhhth rhai hen, arferir y geiriau / oìch,

pnb petli, &c., i arwyddo unrhyw nifer neu swm mawr.
Arferir y gair Hebi-aeg 7^, y Groeg Tray, a'r Saisoneg alì,

oll i arwyddo Uawer. Mae rhai esiamplau go darawiadol

o hyn yn y Bibl. Fel hyn y dywedir yn Gen. xli. 5.5, 57,
" Y newyn hefyd ydoedd ar wyneb yr hoU ddaiar. A
daeth yr holl wledydd i'r Aipht i brynu yd, oherwydd y
newyn oedd drwm yn yr holl wledydd." Yma defnyddir

geiriau cyífredinol inegis " hoU," ac i wneud y geiriau yn
fwy grymus mae genym ailadroddiad o lionynt; etto mae
yn amlwg nas galJasent gyfeirio ond at wJedydd yn agos

i'r AipJit : yr oedd cario yd i ranau peJJenig o'r ddaiar

yn amJiosibl. Yn 1 Bren. x. 24 yr ydym yn darJJen,
" A'r lioJJ fyd oedd yn ceisio gweîed wyneb Solomon."

Yn awr ni wnaetli hoJJ drigoJion y ddaiar wneud hyny
;

nis gaJJwn ddealJ yr adnod ond am ryw ychydig bersonau,

ac nis gaJJasai y rhai liyny fod o bob cenedJ; pertJiynaiy

rJian fwyaf o Iionynt efaJlai i genedloedd cymydogaetliol.

GweJ, am esiamplau o ddefnydd cyfyngedig yr ymadrodd-
ion "yr holl ddaiar," a "hoU genedloedd y ddaiar," Es. x.

14; Jer. xxvi. 6; xxxiii. 9; li. 7, 25, 49; Seph. iii. 8.

Mae genym ddefnydd cyíTelyb o ymadroddion cyftredinol

inewn pertJiynas i'r nefoedd: "Y dydd Jiwn," medd Duw
wrtli yr Israeliaid, pan ar fyned mewn i Ganaan, "

y
dechreuaf roddi dy arswyd a'th ofn di ar yr holl bobloedd
dan yr hoil nefoechi: y rhai a glywant dy enw di, a ddych-
rynant, ac a lesgant rhagot ti' (Deut. ii. 25). Yn awr
mae yn aralwg na olygid neb ond y cenedloedd cymydog-
aethol yn unig—y Canaaneaid, yn wir, yn benaf, y rliai

ni thrigianent ond rJian fechan o wlad—a olygir yma.
Ac yn Act. ii. 5, yn yr hanes am ddydd y Pentecost,

dywedir wrthym, fod yn "trigo yn Jerusalem luddewon,
gwyr bucJieddol, o hob cenedt dan ?/ nef;" ac etto yn y
rJiestr a ganlyn cawn nad oedd-y rhif ond cyfyngedig. Ac
hyd yn od Paul, meistr ar iaith, pan yn cyfeirio at breg-

ethwyr yr efengyl, a ddywed, " Yn ddiau i'r holl ddaiar

yr aeth eu swn hwy, a'u geiriau hyd derfynau y hyd"
(Rhuf X. 18); ac yn ei Epistol at y Colossiaid sonia am
yr " efengyl a bregethwyd i hoh creadur dan y nefoedd."

Wrth enwi planigion ac anifeiliaid ni gawn fod geiriau

cyífredinol yn cael eu harferyd Ue ni fwriedid cyíFredinoI-

rwydd. - Yn yr hanes am blaäu yr Aipht dywedii', "A'r cen-

llysg a gurodd trwy hoU wlad yr Aipht, gwbl ar oedd yn y
maes, yn ddyn ac anifail ; a'r cenllysg hefyd a gurodd holl

Iysiau'r raaes, ac a ddrylliodd holl goed y maes " (Exod.
ix. 25) ; etto yn mhen ychydig ddyddiau ar ol hyn dy-
wedir, "A'r locustiaid a aethant i fynu dros holl wlad yr
yr Aipht, ac a arhosasant yn mhob ardal i'r Aipht; canys
toisant wyneb yr hoU dir, a thywyllodd y wlad ; a hwy
a ysasant holl Iysiau'r ddaiar, a holl íFi-wythau'r coed, yr
hyn a weddiUasai y cenllysg : ac ni adawyd dim gwyrdd-
lesni ar goed, nac ar lysiau'r maes, o fewn holl wlad yr
Aipht" (x. 14, 15). Mae genym ymadrodd o gyffelyb

natur yn y darluniad a roddir o weledigaeth Pedr, pan
•' welodd y nef yn agored, a rJiyw lestr yn disgyn arno,

fel Uen-lliain fawr, wedi rhwymo ei phedair cono-J, a'i

gollwng i waered hyd y ddaiar, yn yr hon yr oedd pob
rhyw bedwar-carnolion y ddaiar, a gwyUt-fìlod, ac ymlusg-
iaid, ac ehediaid y nef" (Act. x. 11, 12). Yr oedd yn
holiol afreidiol i'r dyben mewn golwg, sef argyhoeddi
Pedr fod y gwahaniaeth wnaethai Moses rhwng anifeiliaid

giân ac aílan wedi ei ddiddymu, iddo gael gweledigaeth
o bob rhyw o greaduriaid ar wyneb y ddaiar ; a chan ei

fod yn gwbl mor afreidiol, nis gall neb dybied iddo ar

yr achlysur hwn weled y fath weledigaeth.
' Yn awr, mor debyg ydyw geiriad yr adnodau a goff-

hawyd i eiriad yr ymadroddion a ddefnyddir i ddarlunio

y diluw, tra yr ydym yn sicr fod eu hystyr yn gyfyngedig,
fel y cyflawn gyfiawnheir ni i ystyried y diluw yn gyí-
yngedig, gan y caniatta y Bibl y cyfryw ddeongliad o

eiriau cyffredinol, ac y mae ffeithau hanes creaduriaid yn
gofyn y eyfryw ddeongliad o honynt. "Os," medd y gwr
galluog a dysgedig hwnw, Dr. J. Pye Sraith, "os cuddiwyd
cyraaint o'r ddaiar gan y diluw ac a drigienid gan yr hil

ddynol, atteb-wyd dybenion naturiol a moesol yr ymwel-
iad echryslon hwnw"' (Hitchcoclc's lieìiyion of Geology,

117-125). Mewn gwirionedd, pe na chredem i ganfed
ran o'r ddaiar gael ei chuddio gan ddyfroedd y diluw,

byddai er Iiyny yn gyffredinol, oblegid i'r dinystr orddiwes
yr holl fyd trigianol.

2. Arch y cyfamod, neu arch y dystiolaeth. Nid yr

un gair Hebraeg a ddefnyddir i ddarlunio hon ac arcli

Noali. Gair ydyw yn arwyddo cist, ac arferir ef am arch

neu gist yn yr hon y gosodid corph wedi ei berarogli

(Gen. I. 26); cist i ddal arian (2 Bren. x. 9, 10). Gan fod

arch y cyfamod ar lun cist, dyna y rheswm dros gym-
hwysiad y gair atti. Gwnaed hi o goed sittim, ac yr
oedd yn 1\ o gufyddau o hyd wrth l^ o led, ac o'r un
dyfnder, a gorchuddid iii, oddi fewn ac oddi allan ag aur
coeth ; ac ar eu dau ben yr oedd dau o gerubiaid o aur,

un wrth bob pen, y rhai a ledaenent eu hadenydd yn
uchel, gan guddio y drugareddfa a'u hadenydd, a'u gwyn-
ebau yn edrych tuag at eu gllydd. Rhwng y cerubiaid y
dywedid fod Jehofah yn trigo, ac oddi yno y daeth allan

ei orchymyn i Moses ac eraUl o'i weision. Ÿn yr arch yr

oedd y llechau ceryg wedi eu gosod, ar y rhai yr oedd yn
ysgrifenedig gan fÿs Duw ddeddf y deg gorchymyn ; ac

yn ei hymyl yr oedd crochan aur llawn o fanna, gwialen

Aaron yr hon a flodeuai, a Uyfr y ddeddf Ynglyn â'r

arch yr oedd pedair modrwy aur, un wrth bob congl, yn
y rhai y gosodid trosolion o goed sittim wedi eu gwisgo
ag aur, wrth y rhai y carid hi gan y Lefiaid pan fyddai

achlysur yn gofyn (Exod. xxv. 10-22 ; Ps. lxxx. 1 ; Exod.
xvi. .32-34; Num. xvii. 10; Deut. xxxi. 24-27; 1 Bren.

viii. 9 ; Heb. ix. 4, 5).

Ar ymadawiad yr Israeliaid o fynydd Sinai, 'arch cyf-

amod yr Arglwydd oedd yn myned o'u blaen hwynt i

chwilio ara orphwysfa iddynt
;

' ac mae yn debygol iddi

barhau gyda'r cwmwl liw dydd a'r tân liw nos y rhai a

o-rphwysent ar y babell, i fod yn arweinydd iddynt ar eu

teithiau trwy'r anialwch (Num. ix. 15-23 ; x. 33-36).

Pan y carid hi gan yr offeiriaid o flaen y gynulleidfa i

wely'r lorddonen, dyfroedd yr afon a ymranasant, a'r

bobl a aethant drosodd yn droed sych (Josh. iii. 11-17).

Ffurfiai ran o orymdaith ddyddiol byddin Israel o gylch

Jericho, hyd nes, ar y seithfed dydd, i'r muriau syrthio

lawr, a'r ddinas gael ei chymeryd (vi. 1-16, 20). Pan
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orchíygwyd Canaan, gosodwyd y babell yn Siloh (xviii.

1); ac yno yr arosodd yr arch am 300 mlynedd.

Ychydig cyn marwolaeth Eli, yr IsraeHaid, y rhai

oeddynt yn rhyfela y pryd hwnw â'r Philistiaid, ai

cariasant lii i faes y rhyfel, gan ddysgwyl y sicrhaisai

iddynt fuddugoliaeth ; oud y Philistiaid, wedi eu gorch-

fygu, a'i cymerasant, ac a'i dodasant yn nheml Dagon,

eu duw. Gan i farnedigaethau trymion syrthio arnynt

oherwydd hyn, bu dda ganddynt ei dychwelyd i wlad
Israel (1 -Sam. iv. 1-11; v. ; vi.). Gosodwyd în yn awr
yn Ciriath-jearim (1 Sam. vii. 1, 2), ac ar ol gryn amsër
symudwyd hi gan Dafydd i Jerusalem, ac yno gosodwyd
hi yn y babell ac ydoedd ef wedi barotoi ar ei chyfer, tra

yr oedd y tabernacl aeu y babell a adeiladwyd gan Mo&es
yn Gibeon (1 Cron. xvi. 39 ; xx. 29 ; 2 Cron. i.)—oddi

wrth yr hyn yr ymddengys nad oeddynt bob amser yn yr
un lle.

Ar orpheniad teml Solomon dygwyd yr arch gan yr

oíFeiriaid 'i'w Jle ei hun, i gafell y t, i'r cysegr santeidd-

iaf, dan adeuydd y cerubiaid. Canys y cerubiaid oedd
yn Uedu eu hadenydd dros le yr arch, a'r cerubiaid a

orchuddient yr arch' (1 Bren. viii. 1-7). Cerubiaid

newyddion ydoedd y rhai hyn, a wnawd gan Solomon ar

gyfer y deml. Gwnawd hwynt o goed olew, wedi eu
gwisgo ag aur, ac yr oeddynt o faintioli dirfawr, gan eu
bod yn ddeg cufydd o uchder, a'u hadenydd, bob un o

honynt, yn bum cufydd o uchder (vi. 23-28). Er cymaint
ifyniant eilvm-addoliaeth, ac er yr amrywiol ddygwydd-
iadau a gymerasant le yn y cyfwug, ni gawn fod yr arch

mewn bod yn amser Josiah (2 Cron. xxxv. 3). Pan
ddinystriwyd y deml gyntaf gau y Caldeaid, yughylch
30 o flyneddau ar ol hyny, ni wyddys beth a ddaethai o

honi. Hyn yn unig sydd sicr, nad oedd yn yr ail deml,
a dyna un o'r rhesymau paham nad ydoedd mor ogon-
eddus a'r deml gyntaf
ARCH-ANGEL, angel o uwch radd ac urddas. Yr

unig arch-angel a goííheir wrth ei enw ydyw Michael

(Judas 9). Yn 2 Esdras iv. 36 yr ydym yn daiUen hefyd

am ' Uriel yr arch-angel,' ond o'r Uyfrau Apocryphaidd
luvn ydyw y Ueiaf ei awdurdod.
Mae rhai wedi tybied fod yr enw arch-angel yn dynodi

Crist, Arglwydd angelion ; ond ni cheir nac yn Judas nac

yn 1 Thess. iv, 16, yr unig fanau Ue cyfarfyddwn á'r gair,

y prawf Ueiaf o hyn, ao nid oes un anhawsder i ddeall yn
y ddau le angel creuedig o uwch gradd ac urddas (cyd-

marer Dan. x. 13, 21 ; xii. 1 ; Dat. xii. 7). I Angel.1
ARCHELA'US. [Herod.]
ARCTU'RUS, seren ogleddol o'r maintioli mwyaf, yn

gyfleuedig rhwng borddwydydd y seren Bootee, ac yn
nghyfeiriad cynfibn y Great Bear; ond mae yn gwbl
amheus pa un a arwydda y gair Hebraeg Eî'y, ash, (Job

ix. 9), Arcturus. Cyíieitha Gesenius y gair 'seren og-

leddol ddysglaer iawn, Ursa Major, yr hon, fel y Groeg-
iaid a'r Rhufeiniaid, a alwn ni y Wain' Ymddengys
taw yr un yw a B'^y, Job xxxviii. 32, Ue ceir taw ' ei

feibion' ydyw y tair sei-en yn nghynftbn y bear (p. 659).

ARENAU. 1. Y rhanau hyny o'r corph dynol ac

anifeilaidd sydd yn ff'urfio Ueisw (Job. xvi. 13 ; xix. 27 :

cydm. Exod. xxix. 13 ; Lef iii. 4 ; Esa. xxxiv. 6). Mae
y rhan fwyaf o genedlòedd yn arfer cyfeirio gweithred-
oedd y meddwl at ryw ranau neUlduol o'r corph, ond nid
ydynt bob amser yn cyduno mewn perthynas i'r rhanau

at ba rai y cyfeirlaut. Yr ydym ni ein hunain yn yr
arferiad o gyfeirio gweithrediadau dealltwriaethol i'r peu
neu yr ymenydd, a'r serchiadau, pa un ai da neu ddrwg,
i'r galon. Nid oes le i'r arenau yn ein iaith ara bethau
perthynol i'r meddwl, ond yn iaith yr Hebreaid yr oedd
iddyut le diramlwg. Defnyddir hwynt i arwyddo—2. Yr
enaid, a'i feddyliau mewmoJ, tueddiadau, a serchiadau. I

amlygu gwybodaeth berftàith Duw o'r cyfan sydd yn paso
yn meddyliau dynion, darluuir ef fel yn gweled, protì, ac
yn chwilio eu harenau a'u calonau (Ps. xxvi. 2 ; Jer. xx.
1 2 ; Dat. ii. 23). Y Psalmydd a ddywed, 'Fy arenau a'm
dysgant y nos' (Ps. xvi. 7)—h.y,, mae myfyrdodau íy
meddwl yn dwyu i'm cof, neu yn amlygu i mi, wirion-

eddau pwysig a defnyddiol. 'Fe'm pigwyd yn fy arenau'
(]xxiii. 21)—h.y., fÿ enaid a glwyfwyd gan feddyliau ter-

fysglyd a nwydau poenfawr, megis cenfigen, gofid, digof-

aint, &o. Yu yr adnod hon desgrifir yr arenau fel ti-igle

poen ; yn yr adnod ganlynol darlunir hwynt fel, mewu
modd arbenig, trigle hyfrydwch :

' Fy mab, iy nghalon
iuau a lawenycha, ië, fy areuau a grychneidiaut, pau
draetho dy wefusau di gyfiawnder' (Diar. xxiii. 15, 16).

'Agos wyt yn eu genau, a phell oddiwrth eu harenau'
(Jer. xii. 2)—h.y., maeut yn Uawn proffes o gariad attat,

ond nid oes gauddynt wir wybodaeth o honot, na'tli ofn,

na'th gariad, na dymviniad am danat, nac hyfrydwch ynot.

AREOP'AGUS, cefn serth o graig galch yn Athen,
oddeutu 60 troedfedd o vichder, gyferbj'U â'r Acropolis,

Ue y cynnelid Uys neu gyughor a adwaeuid yn gffredin
wrth yr enw Areopagus, yr hwn oedd yn enwog yn yr hen
amseroedd am gyfiawuder ei benderfyuiadau barnol. Yr
oedd yn gynwysedig o naw baruwr, y rhai oeddynt wedi

AUIÌOPAGU3.

bod yn brif lywodraethwyr yn y ddinas, a'r rhai, ar ol

holiad, a geid fod yn ymddwyn yn gyfiawu wrth drin eu

hachosion. Cyfyngid eu hawdurdod ar y cyntaf i achosion

troseddwyr, ond eangwyd hi wed'yn nes cynwys matterion

eraiU. Eisteddent yn yr awyr agored, er mwyn gìvneud

eu gweithrediadau yn gyhoeddus. Mae i'w gweled yn awr
olion eu heisteddleoedd wedi eu tori allan o'r graig. Pan
yr oedd Paul yn Athen ' daeth rhai o'r philosopliyddiou

o'r Epicuriaid, a'r Stoiciaid, ac ymddadleuasaut ag ef,' ' a
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hwy a'i dygasant ef i Areopagus/ fel y rhoddai iddynt

ryw gyfrif am yr atlirawiaethau newyddion a ddysgai.

Mae rhai wedi tybied iddo gael ei ddwyn o flaen llys

Areopagus i atteb drosto ei hun ; ond deiigys yr holl

hanes na fu ger ei fron o gwbl. Nid y bamwyr ond y
philosophyddion oedd ganddo i'w hannerch ; a'u rheswni

yn dymuno ei glywed oedd boddio eu blys am newj^ddion

(Act. xvii. 1 8-33) ; a dewiswyd Areopagus ganddynt,

mae'n debygol, fel lle cyfaddas iddynt hwy, ac efallai

eraül, i wrando arno.

AR'ETAS. Darfu i amryw freninoedd o'r enw hwn,
neu fel y gelwir hwynt gan y trigolion, AI-Hareth, deyrn-

asu yn nheyrnas Arabaidd Ghassan, ar y dwyrain i

Ganaan ; ond neb ond canlynydd Obodas, a tlaad yn
nghyfraith Herod Antipas, a enwLr yn yr Ysgrythyr.

Bwriadai un Sylleus ei niweidio yn ngliyfrif yr Ymerawd-
wr Augustus, gan gymeryd arno ei fod wedi trawsfedd-

ianu teyrnas Arabia ar ei law ei hun. Pan ddinoethwyd
dichell Sylleus, cadarnhawyd Aretas yn ei Iywodraeth.

Wedi tramgwyddo wrth Herod am ysgaru ei ferch i

wneud ffbrdd i Herodias, cyhoeddodd Aretas ryfel yn ei

erbyn, dan yr esgus o benderfynu eu terfynau yn Galilea.

Herod, wedi ei gwbl orchfygu, a ddanfonodd am gymhorth
at yr Ymerawdwr Tiberius, yr hwn a orchymynodd Vi-

tellius, ei raglaw yn Syria, i ddwyn atto Aretas yn fyw
neu farw. Brysiodd Yitellius yn uniongyrchol i ymosod
ar frenin Arabia ; ond pan glybu am farwolaeth Tiberius,

dychwelodd heb gynyg brwydr iddo. Nid yn hir ar ol

hyn darfu i raglaw Aretas yn Damascus gymeryd rhan
yn yr erledigaeth a gyfodwyd gan yr luddewon yn erbyn
Paul, a chadwodd y pyrth ynghauad nos a dydd er mwyn
ei ddal (Act. ix. 23, 24 ; 2 Cor, xi. 32, 33).

AR'FAD, ynys fechan ar y gogledd o Tripolis, ynghylch
tair milldir o'r lan, ae Aradus y Groegiaid a'r Rhufeiniaid,

ac a elwid Ruad gan y Tyrciaid. Tebygir taw trigle yr
hen Arfadiad ydoedd a goífheir yn Gen. x. 1 8 ; ond nid

oeddynt yn gyfyngedig i'r ynys; perthynai iddynt y wlad
ar y cyfandir cybelled a Gebal. I'r Ilygad nid ymddengys
yr ynys lawer fwy na dwy neu dair ystad o hyd. Yr
oedd yr hen drigolion yn enwog fel morwyr; ymddengys
hefyd iddynt fod yn gwasanaethu Tyrus fel milwyr (Ezec.

xxvii. 11; Maundrell, 19). Yn bresenol cynwys ynghylch
2000 drigolion, y rhai sydd yn byw mewn tai da, ao

ymddangosiadol hen iawn. Maent bron i gyd yn forwyr
neu seiri llongau. Diogelir yr ynys rhag ymosodiad neu
amharch gan amryw gestyll cedyrn. Maent yn debygol
o ddechreuad Saracenaidd ; ond cafodd rhai o honynt yn
ddiau eu hadeUadu gan Ryfelwyr y Groes, ac y mae yn
aros hyd yn awr ddarnau mawrion o'r hen furiau, a barnu
wrth faintioli y meini dygant ar gof i ni Baalbec Mae yn
rhaid fod y muriau ar y cyntaf yn uchel iawn, gau fod un
rhan yn aros, ac y mae uchder hono yn ddeugain troed-

fedd leiaf Mae yn amlwg y rhaid eu bod yn anferthol

gadarn. Gan nad oes dim yn tyfu yn yr ynys, dibyna y
trigolion yn gyfangwbl ar gynyrch masnach a golud y
môr am eu bywoliaeth. Pan welir cestyll ucliel Ruad yn
mrig yr hwyr, oddiar y môr, maent yn edrych yn barchus,

ac fel y rhan fwyaf o drefydd y dwyrain, addawant fwy
i lygad y teithiwr nac a ga efe mewn gwirionedd pan y
chwilia }Ti fwy manwl i bethau.

ARFOGAETH, arfau rhyfel. Yr arfau a ddefnyddid
gan yr Hebreaid ;. chenedloedd eraill wrth ymladd a

u

gelynion oedd cleddyfau, gwaewffyn, picellau, ysberi,

gaflachau, bwäu a saethau, ffyn tafl : eu harfau ymddifl'-

ynawl oeddynt helm, dwyfroneg, coes-arfau, tarianau, a
llurigau. Yn amser Deborah mae yn debygol i Jabin
ysbeiho yr Israeliaid o'u harfau, oblegid ni chanfyddid na
chleddyf na gwaewflbn yn mhlith 40,000 o honynt (Bam.
V. 8). Yn amser Saul, yr oedd y Philistiaid wedi gwneud
yr un peth, a chwedi nacau gofiaid iddynt ; ac mewn can-

lyniad nid oedd na clileddyf na gwaewflbn gan neb ond
Saul a Jonathan (1 Sam. xiii. 19, 22). Yr oedd yn arferiad

cyffredin i grogi arfau i fynu mewn llefydd cadarn neu
gysegredig : diogelwyd cleddyf Goliath yn y babell fel

rhyfel-ysbail (1 Sam. xxi. 9). Gosodwyd mü o estyìch y
cedyrn yn nh arfau Dafydd (Can. iv. 4). Y Persiaid, a'r

Ludiaid, a'r Phuliaid, a grogasant eu helmau a'u tarianau

yn Tynis (Ezek. xxvii. 10). Pan ddarfu y Maccabeaid
ail gymeiyd Jerusalem oddiar Antiochus Epiphanes hwy
a harddasasant dalcen y deml â choronau o aur ac â thar-

ianau (1 Maccab. iv. 57). Mewn amser o heddwch, yn
enwedig gorymdeithiau buddugwyr, mae y Tyrciaid yn
crogi arfàu wrth ddrysau eu palasau neu imperial divam
er gweinyddu cyfiawnder. Mae y Mingreliaid yn cysgu
ac yn cael eu claddu â'u cleddyfau dan eu penau, a'u

harfau eraill wrth eu hochr, fel yr ymddengys y gwnai
eu cyndeidiau o Fesech a Thubal (Ezek. xxxii. 27).

ARGLWYDD, un yn meddu awdurdod, megis gwr
priod (Gen. xviii. 12 ; 1 Pedr iii. 5, 6); meistr (Matt. xxiv.

45-51 ; loan xv. 15) ; meddianwr (Matt. xx. 8 ; Gal. iy.

1) ; un mewn swydd uchel (Gen. xlii. 10; xliv. 16-24,

33 ; 2 Sam. xi. 11); prophwyd (1 Bren. xviii. 7; 2 Bren.

iv. 16); gair yn arwyddo parch a gwarogaeth (Gen. xxiii.

6 ; xxiv. 1 8 ; xxxiii. 8).

Pan y ceir y gair Arglwydd yn yr' H. D. wedi ei ar-

graphu mewu llythyrenau breision, cyfieithiad ydyw yn
gyíÈ-edin o'r gair Jehofah. Pan y ceir ef mewn llythyr-

endu llai, cytìeithiad ydyw o'r gair Adonai, yr hwn a
arwydda aryhcydd, rheolwr. Gelwir Duw yn Arglwydd
y Uuoedd, neu sabaoth ; oblegid fe greodd, ac sydd yn
berchen ar, ac yn cynnal, ac yn rheoli holl luoedd angel-

ion, dynion, a chreaduriaid eraiU (Ps. xxiv. 10 ; lago v. 4).

Pan gyfieithir y gair Groeg Kvpio'i yn Arglwydd, arwydda
yn aml Grist (Dat. xiv. 13). Arglwydd, cyfieithiad o

êea-irÓTrji!, neu feistr, a arferir am Dduw yn hanfodol (Act.

iv. 24 ; Luc ii. 29 ; Dat. vi, 10); ac am Grist (2 Pedr ii.

l ; ac efallai Judas 1). Gelwir lesu Grist hefyd yn
Arglwydd yr arglwyddi, ac yn Arglwydd pawb : mae
yn cynal, ac yn rheoli pawb breninoedd, meistri, a rheol-

wyr eraUI—ie, pawb a phob peth yn y nefoedd ac ar y
ddaiar (Dat. ix. 16; Act. x. 36). Efe ydyw Arglwydd

y gogoniant ; mae yn meddu ar ogoniant anfeidrol ynddo
ei hun; pwrcasodd ogoniant tragwyddol i'w bobl, a rhydd
ef iddynt (1 Cor, ii, 8). Efe yw Arglwydd ei eglwys, ac

yn enwedig ei saint, ei gwir aelodau ; efe gynlluniodd ac

a adeiladodd yr eglwys ; efe sydd yn sefydlu pob ordin-

had ynddi, a deil berthynas neiÌIduol ag aelodau eglwysig,

fel eu gwr, eu prif athraw, a'u rheolwr. Dweud wrth
Iesvi, Arglwydd, Arglwydd, ydyw gwneud proffes o ym-
ostyngiad iddo (Matt. vii. 21), Galw lesu yn Arglwydd
mewn modd iawn ydyw credu yn galonog ynddo, ymos-
twng iddo, a thystiolaethu drosto fel Mab Duw a'r gwir
Fessiah (1 Cor. xii. 3),

Ond er ycyfieithir KÚpioç yn briodol yn Arglwydd yn
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yr Epistolau pan y deallid yn eglur urddas dwyfbl ein

Gwaredwr, mae íel arall yn yr Efengylau. Etto ynddynt
liwy, yn ol ein cyfieithiad ni, annerchir ef gan bawb yn

y dull neillduol yr annerchir y Duw HoUalluog mewn
gweddi. Fel hyn y gwahanglwyfus : ' Arglwydd, os

mynni, ti a elli fy nglanhau ' (Matt. viii. 2). Fel hyn y
canwriad : 'Arglwydd, y mae fy ngwas yn gorwedd gar-

tref yn glaf o'r parlys' (ad. 6). Y wraig o Ganaan a

gria ar ei ol :
' Trugarha wrthyf, O Arglwydd' (xv. 22).

Enwir ef weithiau ' yr Arglwydd ' yn unig (Matt. xxviii.

6 ; Luc xxiv. 24 ; loan xx. 2, 25 ; xxi. 12), íîurf ymad-
rodd ac y mae ein cyfieithwyr bob amser wedi gymhwyso
at Dduw. Gallesid dysgwyl yn naturiol oddiwrth y gair

a ddefnyddid yn yr ystjT nyn y gwnaethai dynion gredu

ynddo fel y Messiah o'r fynyd yr ymddangosodd gyntaf

yn y cyhoedd ; ac nid yn unig hyny, ond ei fod yn fedd-

ianol ar natur ddwyfol, ac a hawl ganddo i gael ei annerch

fel Duw. Ond yr oedd pethau yn mhell o fod felly. Yr
oU eUir ddweud am y lluaws ydoedd, y cyfrifent ef yn
brophwyd ; ac nid oedd gan y sawl a ddaetliant mewn
amser i feddwl taw efe oedd y Messiah un drychfeddwl
am gymeriad uwch yn perthyn i'r teitl Arglwydd nac a

berthynai i lywiawdwr bydol, na dim un syniad am ei

natur fel im uwchlaw eiddo creaduriaid dynol. Ni feddai

hyd yn od -y disgybHon eu hunain syniadau viwch yn ei

gylch. Yn awr er fod y teitl a roddir iddo ef yn un a'r

hwn a roddir i Dduw, y mae mor bell oddiwrth fod yn
neiUduol felly, fel mae yn enw cyffredin a roddir nid yn
unig i bob gwr dyeithr, ond braidd i bob dyn o ymddang-
osiad gweddus, gan y rhai ac na chaniatta eu hamgylch-
iadau iddynt droi mewn cylch f'o uwch. Yr ydyra wedi
rhoddi rhai esiamplau o hyn o'r blaen. Yn wir dyma deitl

a ddarfu rhai roi i Grist pan na \vyddent ar y pryd ddim
yn ei gylch. Yn y wedd hon y darfu y wraig o Samaria
annerch Crist wrth ffynon Jacob, pan na wyddai hi ragor

am dano na'i fod yn îuddew, yr hyn ni wnai ei gymerad-
wyo fo i'w sylw hi (loan iy. 5, 7, 9). Fel hyn yr annerch-
wyd ef gau y claf yr hwn a orweddai yn agos i lyn

Bethesda, yr hwn, fel y cawn allan wed'yn, nid adwaenai

y person a lefarodd wrtho, a'r hwn drodd allan yn gymaint
cymwynaswr iddo (v. 7). Yn y llefydd hyn, yn wir, ac
eraill ellid eu henwi, mae ein cyfieithwyr wedi cyfieithu

y gair KÚpie, nid yn Arglwydd, ond JSyr ; a thrwy ryw air

o'r fath, neu eiriau a gymhwysid gan eraill at fod dynol,

y dylasai y gair gael ei ^fieithu yn gyfiredinol yn yr
Efeugylau, y rhai a adroddant hanes lesu Grist ar y ddaiar.

Mae yn rhaid i ni wneud eithriad o annerchiad Thomas
iddo ar ol ei adgyfodiad :

' Fy Arglwydd a'm Duw ' (xx.

28). Mae yn amlwg yr edrychai Thomas ar ei feistr

mewn goleu na wnaethai erioed o'r blaen (CampbeJ[I,

Gospels, i. 419).

ARGYHOEDDI. 1. Perswadio im o wirionedd peth
(Act. xviii 28 ; 1 Cor. xiv. 24). 2. Profi \in yn euog a'i

drwyadl berswadio o wirionedd a natur ei feiau (lago ii.

9 ; Job. xxxii. 12). Mae yr Yspryd yn argì/hoeddi dymon o
bechod, pan, trwy gymhwyso gorchymynion a bygythion y
ddeddf at eu cydwybod, y rhydd iddynt olwg deindadol ar
ífeithiau, natur, mawredd, a ífrwythau annedwydd pechod.
Arwydd o fod argyhoeddiadau yn drwyadl ac achubol
ydyw pan y cyrhaeddant at anghrediniaeth a llygredig-
aethau y galon, ac y diweddant mewn golwg ar Waredwr
croeshoeliedig(Ioan xvi. 8, 9;Rhu£ vii.9-14; Zech. xii.lO).

ARIAN. Y duU hynaf o fasnachu oedd trwy gyfnewid
nwyddaii ; mewn amseroedd diweddarach gwneid defnydd
o'r meteloedd gwerthfawr fel y pris mewn marsiandiaeth.

Am hir amser pwysid, ac ni fathid, yr aur a'r arian a

ddefnyddid i'r dyben yma. Pwysodd Abraham y pedwar
can sicl yr hwn a roddodd am le claddu. Gelwir yr arian

yn 'ariau cymeradwy yn mhlith marchuadwyr' (Gen. xxiii.

15, 16). Gwerthwyd Joseph am ugain sicl o arian ; a'i

frodyr a gariasant yn ol o'r Aipht yr un pwysau o arian

a ddychwelwyd yn eu sachau (Gen. xxxvii. 28; xhii. 21).

Pwysodd Jeremiah y ddau sicl ar bymtheg a roddodd am
faes ei gefnder (Jer. xxxii. 10). Siclau a thaleutau oedd-

ynt bwysau yn ol y rhai y prisid arian, ac nid arian bathol

(2 Saín. xii. 30 ; xiv. 26).

Yn ein hamser ni dygir yn mlaen lawer o fasnach y byd
trwy gyfnewidiad nwyddau, yn enwedig â çhenedloedd
barbaraidd neu hanner barbaraidd. A dyrna'r duU hyd
yn od yn China gyda masnach artrefol a thramor, a dygir

llawer iawn o'i masnach yn mlaen trwy arian yr hwn ni

fathir ond a bwysir.

Mae y cwestiwn pwy ddarfu ddyfeisio arian bathedig

yn uu amhosibl i'w atteb, ac yn nghylch yr hwn nid yw
yn bosibl fflirfio dim ond amcan-dyb. Nid oes amheuaeth
na chafodd y meteloedd eu dewis mewn gwahanol wled-

ydd, yn hoUol annibynol ar eu gilydd, i wasanaethu fel

cyfwng cyffredin cyfnewid nwyddau—dyben ac y maent
yn fwy cymhwys iddo nac ydyw un peth araU. Ond pa
un a ddarf'u yr arferiad o argraphu ar ddarnau o honynt
argraph awdurdodol, fel prawf o'u purdeb a'u digonol

bwysau, gyfodi o un Ue yn unig, gan ymdaenu o ganol-

bwynt sengl yn raddol dros y byd, neu pa un a ddarfu

i'r un drychfeddwl daro meddwl amryw genedloedd ar

wahan, nis geUir efallai byth benderíynu. Herodotus, yr

hwn a ymwelodd â chynifer o wledydd, a'r hwn a arferai

gymaint diwydrwydd yn mhob man i gasglu gwybodaeth,
a ymddengys yn argyhoeddedig i'r arferiad o fathu arian

ddechreu nid gyda'r Aiphtiaid, Assyriaid, Babyloniaid,

Pheniciaid, Phrygiaid, neu y Groegiaid, ond gyda'r Lyd-
iaid, y i'hai, medd ef, oedd y cyntaf i fathu aur ac arian.

Nid oes genym awdurdod o blaid unrhyw wlad ai^aU

cydbwy^s â Herodotus.

Mae yn hynod iawn nad oes dim arian bathedig wedi

eu cael yn mliUth gwahanol weddiUion hynafiaethol yr

Aiphtiaid a'r Assyriaid. Pe buasai gan Assyria neu
Babilon arian bathol, nid ydyw yn anmhosibl y gwnaethai

yr ymchwiliadau a wnawd yn ddiweddar gyda chymaint

o Iwyddiant yn Mesopotamia fethu dwyn cymaint ag un
esiampl i'r goleu. Taflenau clai, yn gwneud coíFa am
symau o arian a hwijsid, ydynt wedi eu cael. yn aml, ond nid

,ydys wedi cael dim arian bathol nac un ol o'u bodolaeth.

O'r tu araU, o fewn cylch o ryw ddeng miUtir ar hugain

o gwmpas Sardis, hen brifddinas Lydia, yr ydys wedi cael

gafael mewn nifer o arian bath {coins) aur ac arian o ffurf

neiUduol, ac o'r gwneiithuriad mwyaf anghelfydd. Nid
ydyw staters Lydia yn aur pur, ond elcctrum, neu dair rhan

o aur ac un o arian. Nid oeddynt ond talpau o bwysau
neiUduol, yn aml wedi agenu yn yr ymyl, oherwydd cael

eu gwastadu gan ergyd a roddwyd iddo â rliyw offeryn.

Argrephid arnynt hm pen Uew, neu ryw beth araU, ac

ar un ochr yn unig.

Yn flaenorol i gaethiwed Babilon ymddengys y dygai

yr Hebreaid eu gweithrediadau masnachol yn mlaen yn
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gyfangwbl trwy arian wedi ei bwyso; ond yn Ezra ii. 69

a Neh. vii. 70-72 yr ydym yn darllen am D'J1iÖ3"n, yr

liwn, er y cyfieitliir ef drachnonau yn y C. C, a ystyrir

yn gyfìrediu yr arwydda darics, aur bathol Persia a ddan-

tbnwyd allan gan Darlus, mab Hystaspes, ar ol yr hwn

y gelwid ef. Yr argraph ar yr arian yma ydoedd Ihm
lirenin ar un oclir, ac ar yr ochr arall bwa-saetliwr, ac ar ei

l)en 'fath o goron, ac yn dal bwa yn ei law aswy, ac yn ei

law ddehau saeth. Yr ai'ian bathol cyntaf o aur pur oedd

rhai Darius. Gelhr gweled darics aur ac arian yn am-
gueddfeydd {museums) Paris a Yienna (Jahn, Bib. Antiq.

57; Wilkinson in Herodot. ii. 150; Gesenius, Lex. 15).

Mae tebygolrwydd y daric o ran ffurf, gwneuthuriad, a

phwysau i arian bathol Lydia yn dangos i Darius eu

cymeryd hwynt yn gynllun yn ol yr hwn i wneud yr

eiddo ei hun ar gyfer Persia {Jour. Sac. Lit. January,

1855, vol. vii. p. 471).

Nid oes dim prawf fod y sicl luddewig, hyd amser y
Maccabeaid, ddim amgen nac enw pwysau, fel yr arwydda
ei enw. Oddeutu y flwyddyn 140 c.c. darfu i Antiochus

Sidetes, brenin Syria, roddi cenad i Simon Maccabeus,

'offeii'iad a thywysog yr luddewon,' i fathu arian ar gyfer

ei wlad a i ai-graph ei \\\\n arno (1 Maccab. xv. 1-6 ; Edin.

JRev. civ. 164, 166).

Er y defnyddid arian luddewig yn y wlad ar ol iddi

syrthio dan awdurdod y Rhufeiniaid, etto cylchdaenwyd
arian bathol Ilhufeinig. Pan geisiodd yr arch-oífeiriaid

a'r ysgrifenyddion faglu ein Harglwydd trwy y gofyniad,
' Ai cyfreithlawn i ni roi teyrnged i Cesar, ai nid yw ?

'

' Dangoswch i mi geiniog,' ebe yntau. ' Llun ac argraph
[)wy sydd ami 'l A hwy a attebasant ac a ddywedasant,
Yr eiddo Cesar' (Luc xx. 19-26). Arferir y gair ceiniog

mewn amryw ranau o'r T. N., yr hyn ddengys ei bod
mewn cylchdaeniad cyffredin yn mhlith yr luddewon. Yr
oedd y di-achma a'r didrachma Groegaidd mewn cylch-

rediad yn eu mysg, er nid efallai i'r un helaethrwydd.

Mae y tafleni arian canlynol a enwir yn yr Ysgrythyrau
wedi eu cymeryd aUan o waith Dr. Arbuthnot :—

-
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Didrachma (Matt. xvii. 24),

Denarius (ceiniog),

Daricus, yn ol Josephus gwerth 50 o Attic
drachmas,
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Am wybodaeth ychwanegol am yr arian hyn, ac am eu
gwahanol werth mewn rhai amgylchiadau, gwel y gwa-
hanol erthyglau dan bob un. WiIkinson, er esiampl, a
ddywed fod y daric yn werth £l I5. lOd. (WiIkinson in

Llerodút. ii 151).

ARIAN-NEWIDWYR. Mae y gair yn dueddol i

awgiymu i'n meddwl y drychfeddwi o bersonau yu rhoi
darnau bychain o arlan yn gyfnewid am rai mwy, yo ol

yr arferiad gyffredin yn ein plith ni ; ond, er y mae yn
ddigon tebygol y gwnant hyn weithiau, mae yn ym-
ddangos y cyfattebent i newidwyr arian Paris a dinas-

oedd eraill ar y cyfandir, y rhai yn gyfnewid am arian

dyeithriaid a roddant yr arian a gylchdaenir yn eu gwled-
ydd eu hunain. Yn amser ein Harglwydd deuai Uuoedd
o luddewon yn flyneddol o wledydd eraiU i addoli yn
Jerusalem, yn enwedig yn amser yr uchel-wyliau. Gan,
wrth reswm, y dygent gyda hwyut arian Rhufeinig,
Groegaidd, ac arian ei-aill, ac yr oedd ar y rhai hyny yn
aml lun ymerawdwyr a thywysogion eraUl, ynghyd â'r

argraphiadau perthynol i bob un, ac weithiau efallai o
demlau paganaidd ac ai-wydd-luniau paganaidd eraiU ; a
chan yr ystyrid ef yn halogiad, yn ddigon tebygol, i

dderbyn y rhai hyn i'r trysordy, neu hyd yn od i'w cylch-

daenu yno ; ac oddiwrth hyn y dechreuodd yr arferiad o

fod byrddau gan y newidwyr arian wrth y rhai y cym-
erent y rhai hyn yn gyfnewid am siclau ac arian luddewig
eraiU. Ymddengys nad ydoedd y newidwyr arian, ac
eraill a ddygent yn mlaen fasnach yn y deml, mewn un
modd yn enwog am eu gonestrwydd. ' Ysgrifenv7yd,'

medd ein Harglwydd, 'T gweddi y gelwir fy nh i

;

eithr chwi a'i gwnaethoch yn ogof Uadron' (Matt. xxi.

12, 13; gwel loan ii. 15, 16). Ymddengys y gweithredai
rhai newidwyr arian fel math ofanlcers, gan dderbyn arian

a rhoddi llog am danynt (Matt. xxv. 27).

AR'IMATHEA (yr Uchelderau), dinas luddewig, i

ba un y perthynai Joseph, yn meddrod yr hwn y gosod-
wyd ein Harglydd. Myn rhai ysgrifenwyr taw yr un
ydyw a Ramathaum-Zophim, Ue y trigai rhieni Samuel

ARIMATHEA.

(1 Sam. i. 1). Mae Eusebius, Jerome, ac eraill a'i can-

Iynant yn gosod y Ue yn agos i Lydda ; a myn Ilawer o

ysgrifenwyr taw yr un ydyw a Ramleh, pentref yn yr

ardal hono. Bernir gan rai fod y lìenthieli presenol yn
sefyll ar ei hen safle hi. Ond meddylia Dr. Robinson y
gellir cyfrif ei safle fel matter heb gael ei benderfynu (iiL

40, 44)—golygiad yn yr hwn y tueddir Dr. WUson i

gyduno ag ef (ii. 262).

ARME'NIA. [Ararat.]
9



AE'MON. CG ARTH.

AR'MON, pöiy, 'plan-wydd, a elwir felly oherwydd ei

uchder/ medd Gesenius (655). Ni chyfarfyddir â'r gair

ond mewn dau fan (Gen. xxx. 37, ac Ezec. xxxi. 8). Yn

y blaenaf dywedir fod gwiaU y pren hwn yn mhlith y
gwiail a osüdodd Jacob yn y cwtterydd, o flaen y defaid

pan ddeuent i yfed dwfr. Yn yr ail adnod cyfeirir atto

fel pren nodedig am ei wychder a'i brydferthwch, er nad

yn ogystal mewn gogoniant a mawredd i'r Assyriaid : 'Nid

oedd y coed armon fel ei changenau hi, nac un pren yn

ngardd yr Arglwydd nid ydoedd debyg iddi yn ei theg-

wch.' Yn y ddwy adnod hyn cyfieitliir y gair yn ffawydd,

ac mewn cyfieithiadau eraill yn castan-wydd a,c yn fasarn-

wydd ; ond tyb gyííredin esponwyr yn awr ydyw taw y
plan-wydd a olygid, y Flatanus Orientalis (Rosen. Bot.

2 75). Pren gorwych iawn ydyw hwn ; ceir ef yn Mhal-

estina, a dygir ef i mewn gyda phriodoldeb neiUduol i

ddarluniad o wychder Assyria, Ue y cyrhaedd faintioli a

thegwch anarferol. Etto gan nad ydyw ystyr y gair yn
berSaith sicr, byddai yn well peidio ei gyfieithu ond ei

ddefnyddio fel y cawn ef yn yr iaith wreiddiol, gan adael

i'r darllenydd neu'r deonglwr benderfynu drosto ei hun ei

ystyr. Dyma reol a ddylai gael ei chanlyn yn llawer

mwy aml nac y gwneir yn gyfíi-edin.

AR'NON, afou sydd yn cyfodi yn mynyddau Gilead,

ac ar ol taith gwmpasawg o bedwar ugain milltir a ym-
arìlwys i'r Môr Marw. Yn yr haf sychir hi fynu ; ond
yn y tymhor gwlawog mae hi yn afon nerthol a rhuthrawl,

a chwedi treulio iddi ei hun wely dwfn a serth. Gwnai
yr Arnon gynt wahanu rhwng yr Ammoniaid, ac wed'yn
yr Amoriaid, ac yn olynol i hyny y Reubeniaid, oddiwrth

y Moabiaid, a íFurfia derfyn deheuol gwlad Israel o'r tu

dwyreiniol i'r lorddonen (Num. xxi. 13 ; Josh. xiii. 16
;

Barn. xi. 12-28).

AR'OER. 1. Dinas ar ochr ogleddol yr afòn Arnon.

Yr oedd yn nheyrnas Sehon, brenin yr Ámoriaid (Josh.

xii. 2). Mae ei hadfeiliau hi, medd Burkhardt, yn dwyn
yr enw Ara'ir (Burclchardt, Trav. Syr.). 2. Dinas yn
nehau Judah i ba un y danfonodd Dafydd i'w gyfeillion

ran o'r yspail ydoedd wedi gymeryd oddiar yr Amaleclaid

(1 Sam. XXX. 28). Meddyliai Dr. Robinson iddo, mewn
adfeiliau a elwid Araarah, gael gafael yn Aroer yr hen
amser, yn nehau Judah (ii. 618). 3. Dinas berthynol i

Iwyth Gad. Yn Josh. xiii. 25 dywedir ei bod ' o flaen

Rabbah,' yr hyn a ymddengys yn awgrymu nad ydoedd
yn mhell oddiwrth Rabbah plant Ammon (2 Sam. xxiv. 5).

AROS. 1. Sefyll (Gen. xxii. 5). 2. Trigo, neu fyw
mewn Ile (Gen. xxix. 19). 3. Dwyn, dyoddef (Jer. x.

10). 4. Parhau (Preg. viii. 15). 5. Dysgwyl am (Act.

XX. 23). 6. SefyU yn ddiysgog (Ps. cix. 90). Mae Crist

a'i Dad yn gwneud eu trigfa gydag un, pan y cyfranant

ddylanwadau mynych o nerth, caredigrwydd, a chysur
mewnol ar yr enaid (loan xiv. 23). Mae dynion yn aros

yn Nghrist a!i gariad pan, mewn canlyniad i'w h\mdeb
tíyddiog ag ef, y parhant i lynu wrth ei berson, gan gredu
ei gariad, a rhodio yn ei ffordd (loan xv. 6, 10). Mae
gair neu athrawiaeth Orist yn aros mewn dynion, a hwythau
ynddo yntau, pan mae gwybodaeth a ffydd yn ei wirlon-
edd a'i ragoriaeth, profíad o'i nerth, yughyd â phroffes
agored a chadwriaeth gofalus o hono yn cael eu parhau
mewn modd sefydlog a chyson.
AR'PAD, dinas, ac efallai dalaeth, yn Syria Orllewinol.

Cydenwir hi bob amser â Hamath (2 Bren. xviii. 34; xix.

13 ; Jer. xlix. 23) ; ac oherwydd hyny yr ydys wedi
casglu y gorweddai yn agos iddi ar y dwyrain, tu draw
i'r Orontes (Rosen. Geog. ii. 226). Yr oedd eu breninoedd
eu hunain wedi bod gan y ddau gynt, ond gorchfygwyd
hwynt eill dau gan yr Assyriaid (Esa. xxxvii. 12, 13).

ARTAXERX'ES, enw dau o freninoedd Persia fel y
rhoddir hwjmt yn yr H. D. 1. Artaxerxes, yr hwn, dan
ddylanwad drwg gelynion yr luddewon, a gyhoeddodd
orchymyn yn gwahardd iddynt fyned yn mlaen gyda'r
gwaith o adeiladu Jerusalem (Ezra iv. 7-22). Y twyllwr
Smerdis oedd hwn yn ddiau, yr hwn a osododd ei hun
allan fel mab i Cyrus, ac a ganlynodd Cambyses ar orsedd
Persia ; ond dinoethwyd y twyll, a llofruddiwyd yntau
gan amryw o'r pendefigion, ar ol teyrnasu ynghylch wyth
mis. [Persia.]

2. Artaxerxes, yr hwn oedd yn ffafriol iawn i'r ludd-
ewon, ac yn gyntaf, ar ddeisyfiad Ezra, a'i hawdurdododd
ef i fyned i fynu i Jerusalem, ac a roddodd lawer o freint-

iau iddo, ac i gynifer o'i frodyr a ewyllysient fyned gydag
ef, i'r dyben o sefydlu eu crefydd yn y ddinas hono (Ezra
vii. 1-26); ac wed'yn, ar ddeisyfiad Nehemiah, yr hwn a
ordeiniodd yn Ilywydd y wlad (Neh. ii. 5, 8 ; v. 1 4).

Gelwir ef 'Artaxerxes, brenin Babüon' (xiii. 6). Deallir

yn gyffredin taw Artaxerxes Lawhir oedd hwn, mab
Xerxes, yr hwn a deyrnasodd yn agos i ddeugain mlyn-
edd. [Persia.]

ARTH, pedwar-carnol digon adnabyddus,o ba un y mae
tvì math, sef y gwyn, Ilwyd, a du. Mae'r arth gwyn yn
trigianu y gwledydd a ymylant ar fôr pegwn y gogledd, ac

yn benaf yn America. Mae hwn yn gread ur Ilawer mwy, a

chryfach, a mwy ffyrnig na'r un Ilwyd na'r un du ; mesura
weithiau ddeuddeg troedfedd o hyd {Edin. Ency. iii. 364).

Creadur ffyrnig a chnawd-fwytaol ydyAV yr arth Iwyd, a

gwna ddifetha nid yn unig greaduriaid byw, ond hyd yn
od y burgyn mwyaf pydredig. ü'r tu arall gwyllt yn
unig ydyw yr arth du, a gomedd bob amser fwyta cig,

ac nid oes son ddarfod iddo erioed ymosod ar un creadur

er mwyn ei fwyta. Mae yn byw ar ffrwythau, mes, a

gwreiddiau, ond y mae yn anarferol hoff o laeth a mel, o

ba rai y mae yr arth Iwyd yr un mor hoff (Buffon, v. 3, 6).

Anaml y ceir yr arth du yn Europe, ond y mae yn gyff-

redin iawn yn fforestydd Araerica {Edin. Ency. iii. 364).

Mae yr arth llwyd yn trigianu y myuyddoedd uchaf a'r

fforestydd mwyaf yn Asia (Cuvier's Ariimal Eingdom, v.

111). Efe yclyw yr unig un y mae son am dano yn yr

Ysgrythyrau, ac atto ef yn unig y bydd achos i ni gyf-

eirio. Y mae yr arth llwyd cyffredin {Ursus Arctos) i'w

wahaniaethu oddlwrth yr arth Syriaeg (
JJrsus Syrianus).

Nid ydyw y gwahaniaeth yn fawr, ond y mae corph yr

olaf braidd yn hwy, a'i ben a'i gynffon yn fwy estynedig,

ac y mae o liw &//'pwI neu wineu cymylog goleu. Mae
yn awr yn trigianu ardaloedd mynyddig Lebanon.

Creadur digon dilun ei wneuthuriad jàyw yr arth.

Mae ei gorph trwm anystwyth wedi ei gnddio à chroen

garw ei flew ; mae ei goesau yn breiflìon a ge .vynawg
;

ac y mae gwadnau hirion gwastad ei balfau, er y gallu-

ogant ef i droedio y ddaiar gyda chadernid neillduol, yn
gwneud ei gerddediad ar yr un pryd yn drymaidd a

thrwsgl. Medr roddi ergyd marwol â'i flaen-bawenau, a

geill sefyll ar ei draed ol, a chwedi cofleidio ei j^mosodwr,

medr roddi gwasgfa farwol i'r dyn cryfaf. Mae ei wyneb
a'i lais yn amlygiad o'i gymeriad neiIIduoL Dengys ei
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wynebpijd dymher gas
;
gwisg bob amser wg dywyll

at'rywiog ; a dengys ei lais aiiniddigrwydd ; niath o fur-

iniir dwfn, neu yn hytrach chwyrnad, ac yn gydfynedol â

hyny rincian dannedd, yn enwedig pan wedi ei gyffroi.

At y nodwedd hyn yn yr arth niae cyfeiriad yii ngeiriau

y prophwyd, 'Nyni oU a ruasom' (chwyrnasom, Gesenius,

227, 537) 'fel eirth, a chau ruddfan, ni a ruddfanasom fel

colomenod (Esa. lix. 11).

Nid ydyw yn ddiogel i gyfarfod à Uew, ond efallai ei

fod yn fwy peryglus fyth i gyfarfod ag arth. Nid ym-
ddengys fod tuedd yn y liew i yinosod ar ddyn, ond mae
yr arth yn dueddol i wneud hyny bob amser, ac y mae yn
fwy íFyrnig a chreulon yn yr ymosodiad a wna. A dyna y
rheswm paham y dywedir gan Amos, yr liwn ydoedd wedi

bod yn fugail, ac yn gyfarwydd â pheryglon o'r natur

yma, wrth ddarlunio nid yn unig y rhestr olynol o gys-

tuddiau a oresgynent yr Israehaid, ond eu mwyhad,
' Megis pe ffoai gwr i-hag llew ac artli yn cyfarfod ag ef

'

(v. 19). Mae yr arth, nid yn unig yn greulon, ond yn
ddichellgar a thywyllodrus. Pan y daw allan yn yr hwyr

arth wedi colli ei chenawon yn y maes (2 Sam. xvii. 8).

'Gwell y\v i wr gyfarfod ag arthes wedi coUi ei chenawon,
nag â'r tìbl yn ei ffolineb' (Diar. xvii. 12). Er dangos fel

y dialai yr Arglwydd ar Israel oherwydd eu drygioni,

dywed fel hyn trwy y prophwyd Hosea, ' Cyfarfyddaf â
hwynt fel arth wedi colli ei chenawon, rhwygaf orchudd
eu calon (xiii. 8).

A'SAPH oedd o Iwyth Lefi, a'r pen cantor a ordein-

iwyd gan Dafydd ar gyfer gwasanaeth y tabemacl (1

Cron. vi. 31, 32, 38, 39). Cafodd ei feibion ef, a meibion
Heman a Jeduthun hefyd eu neillduo i'r un gwasanaeth,
sef i 'brophwydo â thelynau, ac â nablau ac â symbalau'

(1 Cron. XXV. 1-16), Ile na chynwys y gair prophwydo un
cyfeiriad at ragddweud petliau dyfodol, ond yn unig at

ddwyn yn mlaen y canu yn nh Dduw. Hyd yn od ar

ol dychweliad yr luddewon o Babilon cawn ddisgynydd-
ion Asaph yn cario yn inlaen y rhan beroriaethol o was-
anaeth y deml (Ezra iii. 10 ; Neh. vii. 44 ; xi. 22).

Priodolir y Psalmau canlynol i Asaph—50fed, 73ain,

a'r deg canlynol; ond mae yn sicr nas gallasent fod wedi
eu cyfansoddi i gyd ganddo, oblegid cyfeiria amryw
o honynt at amseroedd diweddarach.

AS'CALON, un o ddinasoedd pura arglwydd y
Philistiaid, cyíleuedig ar lan Môr y Canoldir, a'r

unig un o honynt ac oedd ar lan y môr. Syrthiodd
i ran Uwyth Judali, yr hwn a'i cymerodd; ond darfu

i'r Philistiaid wed'yn ddarostwng plant Israel, a'i

hadfeddianu, a daeth i fod yn olygfan un o

gampau Samson (Barn. i. 18 ; xiii. 1 ; xiv. 19).

Ganwyd Herod, a elwir yn anghywir Herod Fawr,
yn Ascalon ; ac er nad ydoedd yn ei deymas ef,

addurnodd hi â fountains, ymdrochleoedd, ac A

colonnades.

Yn ystod Phyfeloedd y Groes yr oedd yn Ile

o gryn bwys. Nid ydyw yr hen ddinas ddim
:';- 9 amgen na charnedd o adfeüiau. Darlunir ei safle

i><^" H Ä fel un cadarn. Yr oedd y muriau trwchus, wedi
eu hattegu à thyrau, wedi cael eu hadeiladu ar

ddrum o graig a amgylchyna y dref, ac yn terfynu

bob pen yn y môr. Mae y tir oddi fewn yn suddo

YR ARTii LWYD. fcl chwareudy crwn gwmpas [amphitheatre] (Rob-
inson, lies. ii. 369). Nid yw yr Ascalon bresenol

i edrych am ysbail, gorwedd yn aml ynghudd dan gysgod ' ond pentref bychan, cyfleuedig ar ogledd safle yr hen
y fforest, yn barod i syrthio ar un ysbail a ddygwydd yn 1 ddinas, yr hon sydd yn awr yn hoUoI anghyfannedd.
ddiarwybod osod ei hun yn ei ffbrdd. At hyn y cyfeiria Ceidw ei hen enw Ascalon,

W^^^9^''

Jeremiah yn y gwyu a ddwg yn erbyn goruchwyliaethau
yr Arglwydd tuag atto :

' Yr oedd i mi fel arth yn cyn-
llwyn, neu lew mewu llocliesau (Galar. iii. 10).

Pan yrir ef allan gan newyn i hel ymborth mae efe yn
anarferol o ftyrnig a chreulon. At hyn y cyfeiria Solomon
pan yii darlunio y drygau a achosa tywysog gorinesawl
i'w ddeiliaid annedwydd :

' Fel y Ilew rhuadus, a'r arth

wancus, yw llywydd annuwiol i bobl dlodion' (Diar.

xxviii. 15).

Dengys yr arthes serch neillduol tuag at ei chenawon,
a gwna ymladd a gwynebu pob perygl wrth eu ham-
ddiftyn. Mae hi yr amser hwnw yn fwy creulon a pher-
yglus na'r arth, a pherygl i ddyn neu anifail fyddai cynyg
ei hymddifadu o'i chenawon (Buffon Nat. Ilist. v. 8). At
hyn raae Uawer cyfeiriad yn yr Ysgrythyrau :

' Canys ti

a wyddost,' meddai Husai wrth Absalom, 'am dy dad a'i

wyr, mai oryfion ydynt hwy, a chreulon eu ineddwl, megis

AS'DOD, neu AZO'TUS, fel ei gelwid gan y Groeg-
iaid a'r Rhufeiniaid, ydoedd gyfleuedig ar lan ddehau-
ddwyreiniol Môr y Canoldir, a chynt yn un o ddinasoedd
pum arglwydd y Philistiaid (Josh. xiii. 3). Pan ranwyd
Canaan gan Joshua rhoddwyd hi i Iwyth Judah (xv. 47);

ond os darfu iddi gael ei gorchfygu gan yr Israeliaid,

rhaid fod y Philistiaid wedi ei hadfeddianu ; oblegid yn
nyddiau EIi dygasant arch Duw, yr hon a gymerasant
oddi ar yr Israeliaid yn y rhyfel, i Asdod, fel cofnod

buddugoîiaeth ; ond syrthiodd Dagon i'r Ilawr o flaen yr
arch, ac a ddrylliwyd yn ddarnau (1 Sara. iv. v. 1-4),

Uzziah, brenin Judah, ar ol rhyfela yn Uwyddianus yn
erbyn y Phüistiaid, a dorodd lawr furiau Asdod, a, dinas-

oedd eraiU a berthynent iddynt (2 Cron. xxvií 6,; 7),

Tartan, y maes-lywydd Assyriaidd, a ymladdodd i'w

herbyn, ac a'i cymerodd (Esa. xx. 1). Cyhoeddir, bitrn-

edigaethau trymion uwch ei phen hi a dinasòedd eraiU o
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eiddo y Philistiaid (Jer. xxv. 17, 20; Amos i. 6-8 ^ Zeph.

ii. 4-7 ; Zech. ix. 5-7). Ar ol i'r luddewon ddychwelyd

o gaethiwed Babilon, darfu i rai o honynt briodi 'Asdod-

esau, Ammonesau, a Moabesau, a'u plant hwy oedd yn
llefaru y naUl hanner o'r Asdodaeg, ac heb fedru ym-
ddiddan yn iaith yr luddewon, ond yn ol tafodiaith y
ddeubar bobl' (Neh. xiii. 23, 24) ; amgylchiad yn haeddu
sylw, gan y dengys y gwahaniaethai ieithoedd y Phil-

istiaid, yr Ammoniaid, a'r Moabiaid oddiwrth iaith yr

luddewon, o'r hyn lleiaf ar ol eu dychweHad o Babilon.

Pa un ai amryw-ieithoedd {dialeds) o'r Aramsenaeg oedd-

ynt nid ydym yn gwybod. Darfu i Judas Maccabeus

dynu lawr allorau yn Àsdod, a 'Uosgi eu delwau ceríìedig

liwynt;' a'i frawd J onathan a'i 'llosgodd hi, a'r dinasoedd

o'i hamgylch, ac a gymerodd eu hyspail hwynt ; teml

Dagon, a'r rhai a íFoisant iddi, a losgodd efe â thân (1

Maccab. v. 68; x. 84; xi. 4). Ond adeiladwyd hi

drachefn. Dyma Ue pregethodd Phihp yr efengylydd

yr efengyl yn foreu. Yn bresenol nid yw ond pentref

distadl, yn gyfleuedig ar ychydig o esgynfa, ac yn gylch-

ynedig gan olewydd-lanau a pherllanau. Nid oes fawr

o olion ei gwychder blaenorol. Mae y môr oddeutu dwy
fiUtir o bellder oddi wrthi, ac y mae y cyfwng rhyngddynt
yn ariialwch o dywod syraudawl, yr hwn sydd wedi cyr-

haedd ymylon y dref (Thompson, The Land and the Boolc,

ii. 320).

A'SIA, un o'r pedair rhan i ba rai yr ydys yn bresenol

yu rhanu y byd ; ond nid oedd y defnydd hwn o'r gair

yn adnabyddus i'r hynafiaid. Nid oedd hyd yn od y
rhan hono o'r byd ag alwn ni Asia Leiaf yn cael ei henwi
fel darn daiaryddol cyfan. Ceir y son cyntaf am yr enw
Asia Leiafyn Orosius, ysgrifenwr pertliynol i'r bedwerydd
ganrif, er yr enwir Asia Fwyaf gan Justin i ddynodi y
rhanau pellenig a dwyreiniol o'r cyfandir. Yn yr Apoc-
rypha ceir yr enw Asia yn aml; yn 2 Esdras xv. 46 ; xvi.

1, mewn cysylltiad k Babilon ; ac yn 1 Maccab. viii. 6 ;

xii. 39 ; xiii. 32 ; 2 Maccab. iii. 3, arferir ef am deyrnas

Syria. Gelwir Antiochus yn ' frenin mawr ' Asia ; a
gelwir Seleucus yn 'frenin Asia.' Daeth y gair Asia i

gael ei gymhwyso at ran o'r hyn gyfenwn ni Asia Leiaf

;

ond gwnai ei helaethrwydd wahaniaethu yn fawr ar

wahanol amserau. Yr ydym yn darllen am ' freninoedd

Asia,' ac ymddengys fod eu tiriogaeth yn helaeth iawn ;

ond darfu i Attalus III., brenin diweddaf Pergamos, yr
hwn fu farw yn y flwyddyn 133 C.C, adael yn ei ewyllys
yr oll o'i diriogaethau i'r lihufeiniaid, y rhai oeddynt
wedi bod yn gymwynaswyr i'w deulu ; ac yn awr yr
ymddengys am y waith gyntaf ' Talaeth Asia' fel enw
newydd ac arwyddocaol yn hanes y byd. Gosodwyd y
wlad yr oeddid newydd ei meddianu dan is-raglaw, ac

yn y diwedd dan raglaw. Mae yn anhawdd penderfynu
ei therfynau a'i helaethrwydd, gan i gyfnewidiadau gym-
eryd lle yn y rhai'n o amser i'w gilydd (Conybeare, i. 256),

Asia Ilaglawiol a gynwysai daiaethau Phrygia, Mysia,
Lydia, a Caria ; ond y mae yn amlwg yr arferai Luc y
gair Asia mewn ystyr mwy cyfyng, oblegid enwa Phrygia,
ac efallai Mysia hefyd, fei ar wahan oddiwrtli Asia (Act.

ii. 9, 10; xvi. 6-8). loan, yn Llyfr y Datguddiad, a
arfera y gair mewn ystyr mwy cyfyng. Gorchymyn%vyd
ef i ddanfon at 'y saith eglwys oedd yn Asia, at Ephesus,
a Smyma, a Pergamos, a Thyatira, a Sardis, a Philadel-
phia, a Laodicea.' Yn awr mae genym le i dybied i fod

tua diwedd y ganrif gyntaf lawer mwy o eglwysi yn y
pedair talaeth uchod na saith ; ac y mae yn deilwng o
sylw hefyd fod yr oll o'r eglwysi hyn yn nhalaeth Lydia,

oddieithr Pergamos. Tueddir ni, gan hyny, i feddwl fod

y gair i gael ei gymeryd yn yr ystyr cyfyng hwn yn Act.

xix. 10, 22, 26, 27, 31 ; xx. 4, 16, 18 (cydmarer â xxi. 29;
Eph. vi. 21, 22 ; 2 Tim. iv. 12); 1 Cor. xvi. 19 ; 2 Cor.

i. 8 (cydmarer â 1 Cor. xv. 32 ; 2 Tim. i. 15-18). Ond
yn Act. xxvii. 2 mae i'r gair yn amlwg ystyr eangach, ac

efallai yn vi. 9 a 1 Pedr i. 1. Yn yr adnod olaf dyleni

efallai ddeall Asia Raglawiol yn ystyr arferol y gair.

ASNAP'PER, yr hwn a ddug drosodd yr ymfudwyr
ac a'u gosododd yn ninasoedd Samaria, a elwir ' yr As-
napper mawr ac enwog' (Ezra iv. 10). Ond pa un ai

enw un o freninoedd Assyria (Salmaneser neu Esarhadon,
er esiampl, 2 Bren. xvii. 3, 7, 24 ; Ezra iv. 2), neu un o'i

brif swyddogion yr hwn a'u harweiniodd i Samaria ac

a'u sefydlodd hwynt yno, nid oes genym un moddion i

benderfynu.

ASP, Heb jnâ, Pethan, ystyr yr hwn sydd ansicr.

'Neidr, asp,' medd Gesenius (697). Mae ein cyfieithwyr

ni wedi ei gyfieithu yn asp yn Deut. 32, 33 ; Job xx. 14,

16; ac Esa. xi. 8; ond yn Ps. lviii. 4, xci. 13, neidr. Gan
nad ydoedd dim o'r cyfieithwyr yn sicr ynghylch ystyr y
gair, maent wedi dodi un gair ynghorph y darlleniad a'r

gair arall ar ymyl y ddalen. Yn Rhuf iii. 1 3, cawn Paul,

pan yn coft'hau Ps. cxl. 3, yn defnyddio y gair Groeg
àcTTriÿ, ond nid ydyw hyny ond megis cyfieithiad o air

Hebraeg gwahanol. [Neidr.] Nid yw naturiaethwyr yn
cyduno mewn perthynas i ba fath o neidr a elwir yn asp.

ASPHALT'UM, neu bitumen luddewig, sydd fath

(mae Ilawër math) o byg du, trwm, sylweddol, dysglaer,

a'r hyn a dyr yn rhwydd gyda thoriad brau fel gwydr.
Ceir ef ar ddyfroedd y Llyn Asphaltites (oddiwi'th yr
hwn y cymer ei enw) neu y Môr Marw, Ile unwaith y
sefai dinasoedd Sodom a Gomorrah. Pan ddarfu Ced-
orlaomer a'r breninoedd oedd wedi ymgyngreirio ag ef

oresgyn y wlad, 'yr oedd dyíFryn Sidim yn Uawn o byllau

asphaltum ; a breninoedd Sodom a Gomorrah a ffbisant,

ac a syrthiasant yno' (Gen. xiv. 10). Yn y C. C. cyfieithir

y gair yn amhriodol yn bìjllau clai. Ceir asphaltum, neu
hitumen, mewn gwahanol ranau o'r byd—rhyw fathau o

hono mewn cyflwr Ilaith ac hyd yn od toddedig, fel tar.

Yr oedd digonedd o hono yn ngwlad Babilon, ac yn gan-

Iynol defnyddid ef yn Ile calch neu cement arall wrth
adeiladu twr Babel : 'Ac yr oedd ganddynt briddfeini

yn lle ceryg, ac asphaltum (C. C, clai) yn Ile calch' (C. S.,

mortar) (Gen. xi. 3). Mae trigolion Babilon wedi gwneud
defnydd yn mhob oes o asphaltum i'r diben hyn. Mae
Herodotus a hen awdwyr eraiU yn dweud fod muriau
Babilon wedi eu cemento ag ef. Defnyddiai'r Aiphtiaid,

yn ol tystiolaeth Pliny, asphaltum i bygu a diogelu rhag

dwfr y cychod bychain a wneir o'r papyr-hesg a ddefn-

yddir ar y Nile. Mae genym esiampl o hyn yn hanes

Moses. 'A phan na allai ei fam ei guddio ef yn hwy, hi

a gymerodd gawell iddo ef o lafrwyn, ac a ddwbiodd
hwnw ag aspliaìtum (C. G, clai) ac â phyg, ac a osododd

y bachgen ynddo, ac a'i rhoddodd yn mysg yr hesg ar

fin yr afon' (Exod. ii. 3; Rosen. ÎMin. 12). Dyma yr

unig ranau o'r H. D. Ile cyfarfyddir â'r gair a arwydda
usphaltum. Mae y geiriau a gyfieithir pyg yn Gen, vi.

14 ; Exod. ii. 3 ; ac Esa. xxxiv. 9, yn wahanol.





i







ASSA'RION. 69 ASSYRIA.

ASSA'RION, arian bathol copr, ac yn werth un rhan
o ddeg o'r didrachma neu y denarius (Robinson, Qr. Lex.

109). Yr oedd yn werth ynghylch tair ífyrhngo'n harian ni.

Yn yr hen amser gynt dygai ar un ochr lun Janus, ond yn
ddiweddarach ben Cesar ; ac ar yr ochr araU pen ol llong

(Jahn, Bib. Antiq. 58, 59). Cyfieithir ef yn Gymraeg yn
ffìjrlimj (Matt. x. 29 ; Luc xii. 6) ; ond buasai yn well

defnyddio y gair heb ei gyfieithu, gan nad oes genym ni

un dernyn arian yn cyfatteb iddo mewn íFurf na gwerth,

ac y niae dwyn mewn i gyfieithiad y darnau arian sydd
mewn cylchrediad yn ein dyddiau ni yn trosglwyddo

syniadau angliywir ynghylch arian yr hynafiaid. A
gwnai pob gwlad heíÿd ddwyn i mewn ei harian bathol

ei hun.

Enwir hefyd ddernyn Uai o arian bathol yn y T. N.,

sef KoSpávTtìç, Llad. quadrans. Dernyn bychan o arian

bathol copr ydoedd, ac yn werth un rhan o bedair o

assarion (Robinson, Gr. Lex. 449) ; ond y mae ein cyf-

ieithwyr ni wedi yn amhriodol ei gyfieithu yn ffnrìing
mewn dau fan Ue cyfarfyddir â'r gair (Matt. v. 26; Marc
xii. 42).

Mae dernyn o arian batliol Uai fyth yn cael ei enwi yn
y T. N., sef y \eirrov, lepton. Ei werth oedd hanner
K(iSpávT>]ç, quadrans. Mae ein cyfieithwyr ni wedi cyf-

ieithu y gair yn hatling, yr hwn, fel y com Ueiaf sydd yn
adnabyddus i ni, ac heb fod mewn cylchdaeniad, a dros-

glwydda ystyr yr adnodau Ue cyfarfyddir â hwynt (Marc
xii. 42 ; Luc xii. 59 ; xxi. 2).

AS'SOS, porthladd ar fôr-lan ogledd-orUewinol Asia
Leiaf, gyferbyn a'r ynys Lesbos. I'r man hv/n y teith-

iodd Paul ar ei draed, tra yr aethai ei gymdeithion mewn
Uong, a'i gymeryd ar y bwrdd yno (Act. xx. 13, 1 4). Mae
gweddiUion Assos yn rhai hynod o gywrain ; mae rhai o

houynt mewn cyflwr o ddiogeUad pei'ffaith. 'Yn union-

gyrchol o'm cwmpas,' medd Syr C. FeUows, 'yr oedd
adfeiUau a ymestynent ani fiUtiroedd, ac heb un creadur

idd ei weled oddigerth geifr a mynod. Ar bob tu gor-

weddai colofnau, triglyphs, a. friezes, o sculpture prydferth,

a phob peth yn datgan gorwychder yr hen ddinas hynafol

hon. Mewn un Ue gwelais ddeg ar hugain o benynau
(capitals) Doric wedi eu gosod òchr yn ochr i atteb dyb-
enion poUon mewn gwrych. Disgynais tua'r môr, a

chefais yr oU o wyneb y bryn yn anialwch o adeiladau

wedi eu dinystrio, megis temlau, ymdrochleoedd, a chwar-
eudai, ac oU o'r greff'twaith oreu.' ' Yn y Via Sacra mae
y beddau yn aros yn eu tturfiau prydferth cyntefig. Mae
amryw o honynt yn addurnedig dros ben, ac arnynt
argraphiadau ; mae ei'aiU yn gymaint o faint a themlau,

ac yn ugain neu ddeg ar hugain o droedfeddi ysgwar'
{Bib. Sac, Oct. 1851, p. 868).

Mae rhai o'r beddau o faintioU anferth, a chwedi eu

gwneud o un talp o granife. Mae y gweddiUion hyn yn
fwy teilwng o sylw oblegid cymhwyswyd y gair Sarco-

pliagus (cnawd-fwytaol) y tro cyntaf yn amser y Rhufein-

iaid at y gareg Assos, oblegid y gaUu rhyfeddol y tebygid
a feddai i gyuortliwyo cyrph meirwon i bydru (Conybeare,

il. 216). Ar safle Assos saif yn awr bentref truenus o'r

enw Beriam Helesi.

ASSYRIA (Heb. nìîTN), gwlad, a'i chymeryd yn ei

hystyr briodol, a eUir ei hystyried yn cymeryd i fynu y
diriogaeth rhwng mynyddoedd Armenia ar y gogledd a'r

oror o gylch Baghdad ar y dehau ; rhwng cadwyn o

fynyddoedd Zagro8 ar y dwyrain, ac anialwch Mesopo-
tamia, neu yr Euphrates ar y gorllewin. Yr oedd y rhan
ganlynol o honi ar y Tigris ganol, a gwahaniaethai ter-

fynau amhenderfynol yr ymerodraeth ar wahanol gyf-
nodau. Yr ydoedd arwynebedd Assyria Briodol oddeutu
yr un faint a Brydain Fawr. Galwyd y wlad ar ol Assur,

mab Sem, yr hwn, a ddaeth i fod yn dduw mawr addoliad

y genedl. Yr oedd Uawer rhan o'r wlad yn cael eu dyfr-

hau gan afonydd o'r mynyddau, ac yr oedd Uawer o'r

dyff'rynoedd yn nodedig am eu ffrwythlondeb. Yr oedd
yr hinsawdd yn oer tua'r gogledd ac yn hytrach felly

tua'r dwyrain, ond yn y gorUewin a'r dehau yr oedd y
gwres yn wasgfeuol o fawr yn yr haf Nid ydyw y
gwlawogydd yn Iluosog ; ond yr oedd trefn i droi dwfr
ar hyd dwfr-ffbsydd lel y gallent ddyfrhau y rhanau
sychion. Mae y daiaryddwyr clasurol, megis Strabo a
Ptolemy, yn rhanu Assyria i nifer o dalaethau, ond sonia

yr Ysgrythur yn gyff'redin am dani fel un wjad gyfan.

Yn ein cjrfieithiad ni dywedir, ' O'r wlad hono yr aeth
Assur allan, ac a adeiladodd Ninifeh,' ond cywirach dar-

lleniad fyddai hwn, ' O'r wlad hono (Sinar) yr aeth ef

(Nimrod) allan i Assur ac a adeiladodd Ninifeh.' Gallasai

y wlad fod wedi ei phobli gan Assur cyn goresgyniad
Nimrod. Y pedair dinas a sylfaenwyd ganddo ef oedd
Assur (Kileh-Sergat), Ninifeh (Nebbi-yunus a Koyunjik),
Rehoboth, a Calah (Nimrud). [Gwel Ninefeh.] Mae
dechreuad teymas Assyria wedi ei guddio mewn tywyll-

wch, er fod cyfeiriad at Assur yn Num. xxiv. 22, ac yn
Ps. lxxxiii. 4. Bu yr Assyriaid yn arglwyddi ar Asia am
520 o flyneddau, yn ol Herodotus, ac felly amserir syl-

faeniad yr ymerodraeth oddeutu 1228 o flyneddau c.c.

Rhydd Berossius i'r ymerodraeth barhad o 526 o flyn-

eddau ; a gwna y ddau amseru ei dechreuad yn y drydedd
ganrif ar ddeg cyn Crist. Gwneir Ilawer o gyfeiriadau at

Assyria yn yr Ysgrythyrau gan y prophwydi, ond nid oes

dim Uawer o ddolenau cysylltol hauesyddol rhwng yr
ymerodraeth a Phalestina. Yr oedd mor ddiweddar a
theyrnasiad Menahem pan y darfu i Pul ymosod ar Israel,

2 Bren. xv. 19, ac ' yn nyddiau Pecah ' darfu Tiglath-

pileser gaethgludo trigolion GalUea a'r talaethau cymyd-
ogaethol, 2 Bren. xv. 29. Salmaneser a ymosododd ar

Samaria yn nheyrnasiad Hosea, gan gaethgludo y bobl

i'w wlad ei hun, 2 Bren. xvii. 5, 6. Sennacherib a war-
chaeodd Jerusalem yn nheyrnasiad Hezeciah, ac ar ol

dinystr dychrynUyd ei luoedd, ' efe a ymadawodd, ac a

aeth ymaith, ac a ddychwelodd, ac a drigodd yn Ninifeh;'

a dyma'r coffa cyntaf am y brifddiuas yn Uyfrau hanes-

yddol yr Ysgrythyr. Ninifeh oedd golygfan y pethau a

adroddir yn Lìyfr Tobit yn yr Apocrypha
Nid yw yr hanesion am y breninoedd a'r rhyfelwyr

a geir gan haneswyr gwladol, megis Ctesias a Diodorus
Siculus, ond chwedlau i gyd. Nid ydyw na Ninus, Semi-
ramus, Ninyas, ac hyd yn od yr eiddilyn Sardauapalus,

ddim yn perthyn i hanesyddiaeth. Oud mae jy gwir
hanes wedi ei gael allan yn ddiweddar gan Hincks,

Oppert, Rawlinson, ac eraUI, y rhai a Iwyddasant i dde-
ongli yr argraphiadau a'r arwydd-luniau oeddynt ar gof-

golofnau ; ac y mae darganfyddiadau Layard wedi dwyn
i'r goleu lawer o balasau a hanes eu hadeiladwyr breninol,

tra yr addurnid eu muriau paneìled a darluniadau o

ryfel a helwriaeth—o ddiwydrydd a byyd bob dydd yr
Assyriaid. Trwy gymhorth yr adgyfodiad hwn gellir
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deall yu dra chywir beth oedd moesau, gorchwylion,

cymeriad, crefydd, iaith, a Uywodraeth Assyria.

Ymddengys taw y cof-golofnau boreuaf ydyw y rhai a

geir yn Kileh-Serghat, a gallasai y breninoedd a enwir

amynt fod wedi teyrnasu o 1350 i 1270 c.c. Diwedda

y rhestr gyntaf o freninoedd gydag Ira-lush II. ; ac ym-
(ddengys i chwyldroad gymeryd Ue, gau fod yma fwlch o

iyw ugain mlynedd. Y brenin cyntaf yn y rhestr nesaf

ydyw Nin-pala-sira, yr hwn a eilw ei hun 'brenin y dech-

reuad ' (sylfaenwr lliu newydd o freninoedd). Darfu i un
rhyfelwr yn y rhestr yma orchfygu breniu Babilon a elwir

Nebuchodonosor, y cyntaf mae yn debygol a ddygodd yr

enw hynodfawr liwnw. Cymer breniu arall, Tiglath-

pileser I., y teitl o 'frenin pawb breninoedd' ac 'arglwydd

pawb arglwyddi,' ac yr oedd yn rhyfelwr mawr a beiddgar.

Nid oes air o son am y ddwy ganrif nesaf ; ac yn ystod

yr amser yma y blagurai Israel dan Dafydd a Solomon.

Yma daw IHn breninol arall i'r amlwg, un o freninoedd yr

hon, Assur-idanni-pal, a adeiladodd balas mawr yn Calah,

o ba un y darfu Mr. Layard ddwyn dau borth i'r golwg
;

a gelwir ef ' arglwydd Tigris Uchaf hyd Libanus a'r môr
mawr.' Salmaneser II., ei fab, a orchfygodd Benhadad a

Hazael, gan osod Tyrus a Sidon dan deyruged, ac a

adeiladodd y palas canol yn Nimrud, yr hwn hefyd a

gafnwyd (excavate) gan Mr. Layard. Jehu, brenin Israel,

a dalodd deyrnged iddo ; ac y mae darlun o seremoni y
warog-wasaeth ar yr obelish o farmor du sydd yn awr yii

y British Museum. Yu 2 Bren. xv. 19 cawn i 'Pul,

brenin Assyria, ddyfod yn erbyn gwlad Israel, ac i Mena-
hem roddi i Pul fil o dalentau arian, fel y byddai ei law
gydag ef, i sicrhau y freniniaeth yn ei law ef;' a chan-

lyniad y Iwgr-wobr hon oedd 'i frenin Assyria ddych-
welyd, ac nid arhosodd yno yn y wlad.' Dyma y son

cyntaf am frenin Assyria yn yr Ysgrythyr. Oud nis

geliir cael allan oddigerth ei enw pa un o freninoedd

Assyria, os yn un o gwbl, ydoedd Pul. Yr ydys wedi
cael allan nad ydyw Val-lush, a dybid am amser ei fod

yn debyg iddo, yn ddarlleniad cywir. Mae Polyhi.s-

tor a Berosius yn ei osod yu rhestr breninoedd Assyria,

oud ui chydnebydd y canon Assyriaidd ef Mae yu deb-

ygol gan hyny taw trawsfeddianydd ydoedd, rhyfelwr a
reolai yu nhiriogaethau gorllewinol yr ymerodraeth, neu
orchfygwr Babilouaidd yr hwu am dymhor, ac yu amser
aflywodraeth Assyriaidd, ydoedd wedi ymaflyd yn y
llywodraeth freninol. Heblaw hyny, ceir fod, oddeutu
yr amser y teyrnasai efe, fwlch o fwy na deugain mlyuedd
yn hanes Assyria, yr hyn ddeugys gyfnod o gythrwfl a

chwyldroad ; ac nid ydyw y brenin nesaf, Tiglath-pileser

ÎI., yn sou dim am ei dad, fel nad ydoedd efallai o ddis-

gyniad breninol neu gyfreithlon. Yn wir, dywed Poly-
histor taw trwsiwr gwiuwydd ydoedd ef yn ddechreuol yu

y gerddi breninol, ac iddo ymgodi i'r orsedd trwy restr o

gampau anturiaethus a rhamantaidd. Yn ol y cof-gol-

ofnau yr ydoedd yn foreu wedi gosod Menahem, breniu
Israel, dan deyrnged ; ac ymddeugys eilwaith yn nheyru-
asiad Pecah, 2 Bren. xv. 29, 'pan y daeth ac yr euuillodd
Ijon, ac Abel-beth-maachah, a Janoah, Cedes hefyd, a
Hazor, a Gilead, a Galilea, a holi wlad Naphtali, ac a'u

caethgludodd hwynt i Assyna.' Yr achos oedd hyu : yr
oedd Ahaz wedi gyru atto i geisio cymhorth ganddo i

wrthwyuebu cyugrair oedd wedi cael ei ff'urfio yu ei erbyn
gan Reziu a Pecah, a chwedi danfon rhoddion iddo, gyd

â'r ymostyngiad gwasaidd hyn, ' Dy waa di a'th fab di

ydwyf fi.' Gwuaeth Tiglath-pileser warchae Damascus,
a difrodi Israel ; ac ymddengys Megido a Dor yu mhlith

y dinasoedd gorchfygedig, fel y gwelir yn argraphedig ar

golofn yu y British Museum. Mae yn rhaid taw y ped-

werydd o'r enw hwnw ydoedd y Saímaueser a enwir yn
2 Bren. xvii. 3, 4. Cymerodd Samaria ar ol ei gwarchae
am ddwy flynedd, a chaethgludodd y deg llwyth. Hona
y breniu Sargon, fel yr ymddengys oddiwrth yr haues
ar y cof-golofnau, iddo gymeryd Samaria fel gorchwyl y
flwyddyn gyntaf o'i deyrnasiad, fel y mae yu debygol fod

Salmaueser wedi marw yu y cyfamser, ueu wedi cael ei

ddiorseddu cyn gorpheu gorclifygu Israel. Yn wir,

dywedir taw ystyr y gair Sargon ydyw ' breuiu raewn
gwirionedd,' gan gynwys taw trawsfeddianydd ydoedd,

ac yr ymogoneddai yn ei Iwyddiant. Treiddiodd cybelled

ag Asdod a'r Aipht (Esa. xx. 1 , 2), ac hyd yn od i Cyprus
' ynghanol y moroedd.' Mae ei fab a'i ganlyuiedydd

Seunacherib yn Ilauw Ile pwysig yn yr Ysgrythyr. Ei

enw cof-adeiladol ydyw Tsiu-akhi-Lrib neu Sin-akhi-erba,

a'i ystyr yw 'y Iloer a chwauega frodyr,' fel yr ymddengys
nad y mab henaf ydoedd. Yu wir, dywed Berosius fod

fod ei frawd henaf yn rhag-frenin BabUon yn flaenorol i

farwolaeth ei dad Sargon. Yn ol ei haues ei hun yr

oedd buddugoliaethau ei flynyddoedd cyntaf yn ddirfawr.

Rhyfelodd yn erbyn Phoeuicia, ymwthiodd i Philistia, a

gorchfygodd fyddin yr Aiphtiaid dau Iywyddiaeth Saba-

cus. üddeutu yr amser hyu yr oedd Padi, brenin Ecron,

wedi cael ei yru i fíbrdd gan ei ddeiHaid gwrthryfelgar,

a chafodd yr alitud breninol a gwarogaeth-was Assyria

ei roddi yu nghadwraeth Hezeciah. Darfu breniu Jeru-

salem, trwy gyfranogi yn y gwrthryfel hwn, dramgwyddo
Sennacherib, yr hwn 'a ddaeth i fynu yn erbyn holl

ddiuasoedd caerog Judah, ac a'u heunillodd hwynt.' He-
zeciah, yn Ilawn dychiyu, a ddywedodd, 'Pechais, dychwel
oddi wrthyf, dygaf yr hyn a roddych aruaf.' Talodd iddo

y deyrnged afresymol a roddwyd aruo, sef ' tri chant o

dalentau arian, a deg ar hugain o dalentau aur, yr holl

arian a gafwyd yn nh yr Arglwydd, ac yu nhrysorfa t
y bi'enin.' lë, er mwyn g\\Tieud y swm i fynu, ' torodd

yr aur oddiar ddrysau teml yr Arglwydd, ac oddiar ei

cholofnau'(2 Breu. xviii. 13, 16). Mae hanes cof-adeiladol

Seunacherib am yr amgylcliiad, fel y darllenir ef gau
Rawlinson, Hincks, Oppert, a Fox Talbot, y rhai, sercli

ychydig wahauiaeth baru ynghylch mau bethau, a gyd-

unaut yn y pethau pwysicaf, fel y canlyn : 'Oherwydd nad
ymostyugai Hezeciah, breniu Judah, i'm iau i, daethum i

íynu i'w erbyn, a thrwy ryui arfau a gallu fy nerth ennill-

ais chwech a deugain o'i ddinasoedd caerog cedyrn; ac o'r

man drefydd y rhai oeddyut yn wasgaredig o amgylch mi a
enuillais ac a ysbeiliais rif aneirif Ac o'r llefydd a ennill-

ais.mi a gaethgludais 200,1.50 o bobl, hen ac ieuangc, gwr-
ryw a benyw; ynghyd á'r ceffylau a'r cesyg, yr asynod a'r

camelod, ychain a defaid, yn Ilu aueirif A cheuais Heze-
ciah ei hun i fynu yn Jerusalem, ei brifddiuas, fel aderyn
mewn cawell, gau adeiladu tyrau o amgylch y ddina,s i'w

gau i mewn, a chodi gwrthgloddiau fel ac i'w luddias i ddi-

anc. . , . Yna y syrthiodd ar yr Hezeciah hwu ofu grym
fy arfau, a gyrodd attaf benaethiaid a henuriaid Jerusalem,

yn dwyn dcg taleut ar luigain o aur ac wyth cant talent

o arian, ac amryw drysorau—ysbail oludog a dirfawr.

Dygwyd yr hoU bethau hyn i mi yn Ninifeh, sedd fy
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llywodraeth, a Hezeciali a'i danfouodd mewn ffordd o

deyrnged, ac fel arwydd o'i ymostyngiad i mi.' Rhwng
y ddau gyfrif mae gwahaniaeth o 300 talent yn swm yr

arian, gan na rydd yr Ysgrythyr ddim ond swm y llwgr-

wobr a ofynwyd yn arian sychion, ond gwna y gof-golofn

Assyriaidd wneud cyfrif o'r oU o'r deyrnged—yr arian a

oafyd nid yn unig yn y drysorfa, ond hefyd yn nh yr

Àrglwydd. Mewn perthynas i'r amser y darfu y gores-

gyniad yma gymeryd lle, y raae rhai anhawsderau amser-

yddol nid hawdd eu symud ffwrdd. Mae y r ail oresgyniad,

ì'el im ar wahan oddiwrth yr un y cyfeinr atti yma, wedi

cael ei gwadu weithiau ; ond y mae pob tebygolrwydd o'i

phlaid. Nid yw yn debygol y gwnaethid gwarchae ar ol

tahi y cyfryw Iwgr-wobrwy; ac ui wnai yr hanes gyduno
a'r trychineb a ddygwyddodd ar yr achlysur hwn i fyddiu

yr Assyriaid. Mae yr hanes ysgrythyrol, yn wir, yn
gosod y ddwy ryfeldaith hyn ynghyd, ond yn eu gwa-
hanu â'r geiriau pwysfawr hyu, 'ar ol hyn,' (2 Cron.

xxxii. 9). Ymddengys taw yr hyn ddarfu draingwyddo

a chyffroi Sennaclierib oedd y ffaith fod He^eciah wedi

bod yn ceisio cyduno â'r Aipht am help, ac iddo wrthod

tiiìn y deyrnged (cydraarer Esa. xxx. 4 ; xxxi. 1, 3 ; â

xxxvi. 6). I rwystro uniad byddinoedd yr Hebreaid a'r

Aipht, aeth Sennacherib ar imwaith yn erbyn Libnah a

Lacis; a chwedi deall nad ydoedd Hezeciah dan ddylanwad
ail dwymyn o fraw, danfonodd ran o'i fyddin dan lywydd-
iad Tartan, Rabsaris, a Rabsaceh, i warchae Jerusalem.

Ni chafodd her ddiystyrllyd Rabsaceh un effaith, oblegid

yr oedd Esaiah y prophwyd wedi anadhi dewrder newydd
i galon y brenin. Y swyddogion Assyriaidd, heb wueud
uu cynyg ffurfiol i gyraeryd y brifddinas, a ddychwelasant

at eu brenin, yr hwn oedd 'yn rhyfela yn erbyn Libnah.'

Ei bryder mawr ydoedd darostwng Judea cyn y daethai

Tirhakah i'w chynorthwyo; ac yn nesaf danfonodd lythyr

at Hezeciah y^n llawn haerllugrwydd sarliaus. Ond bu

y genadwri yn achlysur i'r oracl dwyfol lefaru, gan sicrhau

diogelwch i'r brifddinas, a bwffwth dvmchweliad union-

gyrchol a gwaradwyddus i'r bostiwr breninol. Ymddengys
i Sennacherib, ar ol enniU Libnah, fyned tua Phalestiua i

gyfarfjd â byddin yr Aipht ; ac f'el y gwersyllai y ddwy
fÿddin gyferbyn a'u gilydd, ac ar noson dydd oracl Esaiah,

dinystriwyd llengoedd yr Assyriaid. Tarawyd hwynt yn

y nos gan angel yr Arglwydd. Gwnaeth yr Aiphtiaid

gadw coffadwriaeth am ddinystr arswydus eu gelynion

trwy gyfodi, yn nheml Yulcan, ddelw gareg o Sethos, eu
hoffeiriad-frenin a'u byddln-flaenor, a llygoden yn ei law,

a'r argraphiad canlynol:—'Edrychwch arriaf fi, a dysgwch
barchu y duwiau.' Yn ol esponiad Herodotus yr oedd
tyrfa fawr o lygod wedi bwytta bwa-linynau y milwyr
Assyriaidd ; felly cafodd y llygoden, fel offeiyu gwaredig-
aeth, gyfranogi o'r goô'adwriaeth. Mae y gwir ddeongliad

o'r arwydd-luu yn wahauol; arwydd-lun oedd y llygoden

o ddinystr dystaw a cliyflawn ; ac y mae y darîun Aipht-
aidd cybelled a hyny yn cyduno â'r lianes HebreaidcL
Mae y dyb gyffredin i fyddin Assyria farw o flaen Jeru-
salem heb sylfaen iddi yn yr hanes ysgrythyrol, yr hon a
ddywed i Rabsaceh a'i lu adael gwarchae y brifddinas,

'dychwelyd,' a chael ei feistr 'yn rhyfela yn erbyn Libnah'

(2 Bren. xix. 8). Sennacherib, ar ol y dymchwehad din-

ystriol hvvn, a ddychwelodd i Ninifeh, ond efe a wnaeth
ryfelgyrchau drachefn, gan dreiddio cybelled a CiHcia, gan
sylíaenu Tarsus, ac yn y diwedd efe a ddirgel lofrudd-

iwyd gan ei ddau fab yn nheml Nisroch. Y tad-laddwyr
hyn, ar ol llofruddio eu brawd hynaf hefyd, a ffoisant i

Armenia, a brawd arall, Esarhadon, a esgynodd yr orsedd
wag. Yn ol Llyfr Tobit, lladdwyd Sennacherib yn mhen
pymtheg dydd a deugain ar ol dychwelyd o Syria ; ond
bwriedid yr haeriad digadarnhad hwn yn amlwg i gysylltu

ei angeu treisiol fel barn ddwyfol á'i oresgyniad o dir-

iogaeth yr luddewon. Sennachei'ib, yr hwn a deyrnasodd
bedair blynedd ar hugain, oedd y mwyaf a'r balchaf o

freninoedd Assyria (Esa. x. 8-14). Cyfenwa ei hun 'y

breriin mawr,' 'y cyntaf o freninoedd,' ' dewis ddyn y
duwiau mawrion.' Nid yn unig yr oedd yn rhyfelwr,

ond yn adeiladydd mawr hefyd. Efe ddarfu adeiladu y
palas mawr yn Koyunjik, o ba un y mae cynifer o gof-

golofnau yn awr yn y British Miisenm ; ac adeiladodd un
arall yn Nebbl-yunus. Esarhadon, ar ol ymladd â"i frawd

Adrainmelec, ydoedd hefyd enwog mewn rhyfel a gariodd

yn rnlaen naw o weithiau, ac yn un o'i iyfeldeithiau gor-

esgynodd yr Aipht, ac a orchíygodd fyddin yr Aipht dan
lywyddiad brenin a elwid Tirhakah, ac a aeth i mewii i'r

brifddinas fel gorchfygwr ; a'r brifddinas mae yn debygol

ydoedd Thebes. Daeth Manasseh i fod yn gaeth iddo,

ac enwir ef fel cyfranwr tuag adeiladu y palas yn Nebbl-

yunus. Cludwyd y brenin Hebreaidd i Babilon (2 Cron.

xxxiii. 11), ac nid i Ninifeh fel y gallesid dysgwyl. Y
rlieswra roddir yw fod Esarhadon yn frenin Babilon hefyd

trwy fuddugohaeth, a chwedi adeiladu palas yno. Yr
oedd ei dad heíyd wedi gorohfygu brenin Caldea, Nebo-
sura-iskin, mab Merodach-Baladan, a derbyniodd Babilon

Mesimordachus fel rhaghw. Esarhadon, ar ol esiampl

Sargoii, a ddygodd i mewn hefyd dan un o'i fawrion, 'As-

napper fam- ac enwog,' amrywiaeth mawr o ymfudwyr
dyeithr i diriogaeth y deg llwyth. Nid ydyw ei adeiladau

yn Calah wedi cael ond mewn rhan eu chwiho; ac yn wir

ni chafodd yr adeilad gorwychfawr erioed ei orphen, ond
ymddengys iddo gael ei ddiiiystrio gan ryw dan anarferol.

Ei balas yn Ninefeh a fostia iddo dderbyn defnyddiau at

ei adeiladu oddiwrth ddau ar hugain o freninoedd ; ond
nid ydyw ei adfeiUau wedi cael eu chwiUo aUan yn
drwyadl. Nid ydoedd Assur-bani-pal, y bi^enin nesaf,

inor glodfawr a rliyfelgar ac un o'i flaenoriaid ; a'r brenin

diweddaf ydoedd Assur-izzir-pal, yr hwn nid ydoedd
inewn un modd y coegyn menywaidd ao sydd er dyddiau
Ctesias wedi my ned dan yr enw Sardanapalus, Dan ei

deyrnasiad ef dai-fu i fyddin o Fediaid a Babiloniaid

ymosod ar Ninifeh, a hi a syrthiodd ynghylch 625 C.C.

Yr oedd Assyria yn nodedig am ei chefyddydau a'i

hadeUadau, yn gystal ac am eu harfau a'u buddugol-

iaetlu.u. Yr oedd ei phalasau yn adeiladau gorfawr.

[Gwel NlNlFEH.] Y^r oedd y bas-reh'cfs a'r darluniadau

yn nerthol yn eu mynegiant. Yn enwedig dengys y
llechau ryfel yn ei hoU ffarfiau

—

marcì/o, ymladd mewn
cerbydau â bwa a saeth ac â gwaewffon, yn amgylchu

inuriau ag ysgolion a catapults; y gweithredoedd mawrion
gyflawnwyd

;
gwisgoedd gorwych y milwyr (Ezek. xxiii.

12-16) ; a'r creulonderau ddangosid i gaethion rhyfel, y
rhai a gadwynid weithiau wrth cu gilydd, neu gosodid

bach yn eu trwyn, ac arteithid hwy gan angeu byw.

Unbenaeth oedd ffurf y Uywodraeth, a llywodraethid

y talaethau gan satraps, math o rag-fieninoedd neu rag-

lawiaid. Am y bobl gyffredin nid oes fawr o goffa nac

am eu tai, eu dUlad, eu dull o fyw, oblegid ni phrisid
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hwynt ond fel gweithwyr a milwyr. Yr oedd eu manu-

factures a'u haroglau yn glodfawr ; ac y mae darluniau

o'u Uongau rhyfel ac o'u llongau masnach wedi cael eu

diogelu. Dangosir chwaeth dda yn yr addurniadau a

wnaent o feteloedd, yn eu llestri o glai, ac yn ífurf eu

gorweddleoedd. Yr oedd sidan yn gynyrch perthynol

i'r wlad, ac a weuid ac a Hwid yn ofalus. Yr oedd yr

aradr yn drwsgl, ond gwna un darlun ddangos rhywbeth

tebyg i offeryn ar gyfer hau yn rhestri. Nid oes dim
darluniau o'r dull o gladdu, ac nid oes dim hen feddau

wedi cael eu darganfod.

Aml-dduwiaeth oedd y grefydd, ac yr oedd i Assur, 'y

duw mawr, brenin yr holl dduwiau,' luaws o is-dduwiau,

gwrrywaidd a benywaidd. Ceir ei arwydd-lun, sef pellen

neu gylch adenog, yn gysylltiedig a'r pren santaidd

(traddodiad efallai am bren Eden) me'WTi cysylltiad agos

a'r brenin. Yr oedd y brenin yn santaidd fel offeiriad, ac

yr oedd ei balas yn fath o deml. Yr ydys wedi darganfod

llawer o allorau ac oüon gwaed arnynt. Nodweddid yr

addohad gan lawer o seremoniau llygredig a choelgref-

yddoi ; a defnyddid arwydd-luuiau crefyddol yn y tai, ac

mewn gwisgoedd, dodrefn, ac arfau. Yr oedd addoHad y
genedl yn gysylltiedig â Uuniau anifeiUaid o gyfansoddiad

cymysg, megis teirw ac adenydd iddynt ac â phenau dyn-

ion arnynt, ac yn cyfatteb i'r sphmxes yn yr Aipht, ac

mewn rhai ystyriaethau i gerubiaid yr Hebreaid. Mae
y Uuniau hýn yn diogelu y trothwyau santaidd, ac yn
gwasanaethu fel gwylwyr difrifol ond gwrthun yr olwg
yn mhyrth palasau, ac y mae amryw esiamplau o honynt
yn y wlad yn bresenol.

Yr oedd iaith yr Assyriaid yn Semitaidd, neu o'r un
dosparth a'r Hebraeg, y Caldaeg, a'r Arabaeg. Mae hi

yn dwyn tebygoh'wydd mawr i'r Hebraeg mewn Uuoedd
mawr o fanyhon, gan fod Uawer o'r geiriau a'r terfyniadau

yu Hebraeg gydag ychydig gyfnewidiadau. Gelwir y
Uythyrenau yn cuneiform, neu arlun gwrthaing, gan taw
dyna ydyw ei ffurf elfenol. Ychydig nodau wedi eu gosod o

flaen gair a'i dynodant yn gyfenw, a ffurfiau rhagosodedig
eraiU a ddynodaut y rhif luosog neu y deuawl, h.y., dau,

ac nid mwy na dau. Ceir yr argraphiadau ar greigydd a
Uechau o alabaster, ac yn fwy cyffredin ar glai, a gwneid
yr argraph ag offeryn trionglog. Cylinders chwech ac

wyth-ochrog, a dwy neu dair troedfedd o uchder a ddang-
osant hanesion breninol wedi eu liargraphu arnynt, ac a
osodid yn nghonglau yr adeiladau mawrion. Mae Birch
yn dychymygu ei fod wedi darganfod Uechau o glai ac yu
argraphedig arnynt orchymyn i dalu; ac efaUai taw ffurf

anghelfydd o arian oeddynt. Mae deonghad yr hanesion

cof-adeiladol wedi bod yn orchwyl a ofynai gywreinrwydd
a llafur mawi' ; a thra mae cymaint wedi ei wneud, er

syndod i bawb, mae Uawer etto heb ei wneud. Er esiampl,

ysgrifenodd y diweddar Dr. Hincks yn Hydref, 1866,
wedi darganfod hanes tri diffyg ar y lloer ag a welwyd
yn Ninifeh yn 701-699 c.c. Mae Sir Henry Rawhnson
yn tybied, fodd bynag, fod y Uechau yn fwy dewin-ser-

yddol na seryddol yn eu cymeriad. Mae amryw gannoedd
o'r cyfryw ddarnau yn y Bì-itish Museum, j rhai mae Sir

Henry yn awr yn eu cyhoeddi fel rhan o'r drydedd gyfrol
o'r ' Argraphiadau Cuneiform (gwrthaing-debyg) Asia
Orllewinol

;

' ac efaUai ar ol astudio y darnau hyn a'u

cydmaru â'u gilydd, byddir yn y diwedd wedi gaUu
ffurfio drychfeddwl ynghylch cyfundraeth symudiadau

haul, Uoer, a ser ar y rhai y sylfaenent eu gwyddoneg
dewin-seryddol {astrological science). Yn bresenol mae
yn anhawdd dM'Cud beth sydd i'w ddeaU wrth y ' duw
du,' neu y ' cysgod,' yr hwn ydyw y prif weithydd yn eu
hoU dafleni dewin-seryddol. Mewn cysyUtiad a'r 'Haul'
neu'r ' Lloer,' gaU y geiriau arwyddo ' diflyg ; ' a than yr
arwydd-lun hwn yr oeddid wedi cofnodi ar lechen Tig-
lath-pileser ddiffyg a gymerasai le yn Mehefin, 745 c.c.

Mae yn amhosibl, fodd bynag, y gaU y ' duw du,' pan yr
arferir y geiriau ar eu penau eu hunain, fod â'r un ystyr
iddo, oblegid gaUasai ddygwydd ar unrhyw ddiwrnod yn
y flwyddyn, ar un amser yn oed y Uoer, ac hyd yn od yn
ddidor o'r laf hyd y 30fed o'r mis. Gyda golwg ai' yr
argraphiad y darfu Dr. Hincks gynyg ei ddeongU, mae
yn debygol taw ' esponiad ' neu ' eglurhad ' o eiddo rhyw
ysgrifenwr Assyriaidd ydoedd ar hen fturf ymadrodd
dewin-seryddol, prif amcan yr hwn oedd egluro ymad-
roddion perthynol i hil arall, a chwedi myned yn anneaU-
adwy yn amser Sardanapalus, neu o gylch c.c. 660, yi

hyn ellid dybied oedd oed y Uechen. Mae y tri dernyn
seryddol y cynygid eu hesponio yn darUen fel hyn :—

-

1. ' Os ar y 14 o'r mis Nisan y bydd y 'duw du,' neu y
"cysgod" yn dal y deean uchaf, sef rhaniad o'r Uoer a elwir

harari (neu " heb dreuUo," h.y., Uawn Uoer ?), yna bydd
masnach yn ddrwg a'r cnydau a baUant,' &c. ; 2. ' Os yn
yn y mis Tsiri y bydd y duw du yn daly decan, neu
barari, yna y cysgod (neu y 'dylanwad drwg' ?) a fydd yn
dywyU ar godiad haul, ac yn oleu ar ostwng haul,' &c.;

3. 'Ös yn y mis Shefat y bydd y duw du yn dal y decan

uchaf, neu y berari, bydd yn Media (?) ac Umhas, hyny
yw, gwna gwlad fawr orchfygu gwlad fechan,' &c. Fel hyn
mae ansicrwydd yn graddol ddiflanu gyda golwg ar yr

ymchwihadau dysgedig yma, a throir o'r neiUdu yn
bwyUog bawb amcan-dybiau anturiaethus. Mae Uawer
rhan o brophwydoUaethau Esaiah, Nahum, a Zephaniah
wedi derbyn cyflawniad tarawiadol yn nymchweUad As-

syria a'i phrifddinas. [Gwel Ninifeh.]

AS'TAROTH, AS'TORETH, duwies y Sidoniaid (1

Brei). xi. 5, 33). Cawn fod Astoreth yn cael ei haddoh
yn foreu gan yr Israehaid. Enwir hi yn gyflredin mewn
cysyUtiad â Baal—un fel duw, a'r UaU fel duwies. Mewn
darhmiad cyffredinol o ddirywiad yr Israehaid yn amser

y barnwyr, dywedir iddynt ' wrtliod yr Arglwydd a

gwasanaethu Baal ac Astaroth' (Barn. ii. 13). Rhoddir
darluniad cyffelyb ond cryfach o honynt yn x. 6. Ni
gawn fod addohad Astaroth yn ftynu yn eu phth hyd at,

os nad yn nyddiau Samuel (1 Sam. viii. 3, 4; xii. 10, 11).

Ymddengys ei bod yn wrthrych addoUad hefyd yn nihUth

y Phüistiaid (xxxi. 9, 10). 'Solomon pan yr oedd yn hen

a aeth ar ol Astoreth, duwies y Sidoniaid, ac a adeiladodd

uchelfeydd iddi ar gyfer Jerusalem, ar y Uaw ddehau i

fynydd y Uygredigaeth, ac a adeiladodd uchelfa i Cheinos,

íìieidd-dra Moab, ac i Moloch, fíìeidd-di"a meibion Ammon'
(1 Bren. xi. 5, 7; 2 Bren. xxiii. 13). Ymddeugys fod yr

allorau hyn mewn bod hyd ddyddiau Josiah, brenin

Judah ; ac i'r addoliad o Astaroth, a ffurfiau eraill o eilun-

addoliaeth, gael eu cario yn ndaen i uchder dychrynllyd,

fel y mae'n amlwg oddiwrth yr ymdrecliion mawr a

wnaeth ef i'w diwreiddio (2 Bren. xxiii. 4-20, 24). Mae
yn debygol, fodd bynag, taw dim ond Uwyddiant rhanol

a thros amser a goronodd ei ddiwygiad. Nid oes fawr

amheuaeth nad i Astaroth y darfu y gweddill o'r ludd-
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ewoti, yn wrrywaid a benywaid, y rhai a fFoisent i'r Aipht

ar ol niarwohieth GedaHah, dan yr enw ' brenines y nef-

oedd,' 'arogldarthu, a thywallt diodydd-oífrwm,' a'r hon a

ddarlunient fel gwrthrych addoUad eu 'tadau, eu brenin-

oedd, a'u tywysogion, yn ninasoedd Judah, ac yn heolydd

Jerusalem' (Jer. xliv. 15-2.5). DeaUir yu gyíîredin fod

arferion anllad ac halogedig yn gysylltedig ag addohad
Astaroth, yr hyn yn debygol ai cymeradwyai yn fwy o

gymaint a hyi)y i'r luddewon a'r paganiaid.

AS'TARUTH, dinas yn Basan, ar y dwyrain o'r lor-

ddouen (Josh. xii. 4 ; Deut. i. 4), ac a elwid felly, efallai,

oherwydd ei bod yn drigle addoliad Astaroth. Os yr un
ydoedd ag Astaroth-Carnaim, yr oedd mewn bod mor
îbreu a dyddiau Abrahain. Yma y darfu i 'Cedorlaomer a'r

breninoedd oedd gydag ef daraw y Rephamiaid yn Astar-

oth-Carnaim,' y rhai oeddynt o genedl y cawri (Gen. xiv.

5). Yma, ar amser diweddarach, y teyruasodd Og, l)renin

Basan, ' yr hwn a adawyd o weddill y cawri ' (Josh. xiii.

12). Cynwysid y lle yn nhiriogaeth hanner Uwyth Ma-
nasseh (xiii. 31), ac a roddwyd ir Lefiaid (1 Cron. vi. 71).

Tybiwyd i safle Astaroth gael ei ddarganfod ychydig

flyneddau yn ol yn Tel 'Astereh, clawdd mawr, mewn
rhan yn naturiol, ac mewn rhan yn waith dyu, ynghanol

gwastadedd eangfawr ar y dwyrain i'r lorddonen. ' Y
prif reswm,' medd Porter, ' dros taw yr un lle ydyw y
ddau ydyw y tebygolrwydd ymddangosiadol rhwng eu
henwau ; ond nid yw y tebygolrwydd ond ymddangos-
iadol. Mae y geiriau yn wreiddiol wahanol. Nid yw y
gair Arabaidd Ash'areh yn dwyn dim tebygolrwydd i'r

gair Hebraeg Ashtaroth, nìinîî'y. Nid oes dim i ben-

derfynu ei safle oud ychydig sylw dyryslyd a wneir gan
Eusebius ' (Porter, IlandbooJc).

ASYN, creadur mor gwbl adnabyddus fel nad ydyw
yn sefyll mewn aiigen o un darluniad. Dywed Buflbn

yr ymddengys iddo ddyfod yn ddechreuol o Arabia. Yn
yr lien amseroedd gwueid llawer mwy o gyfrif o hono na
chyda ni ; ac nid oes dim araheuaeth nad oedd y rhy

w

yn llawer rhagorach na dim a feddwn ni. Diystyrir

asynod gyda ni; maent gan mwyafyn meddiant y tlodion,

a chamdrinir hwynt yn aml, ac yn aml ni chant ddigon o

fwyd—^amgylchiadau ac sydd yn cyfrif yn amlwg am eu
dirywiad. Heblaw hyny, mae'n fíaith adnabyddus eu

bod yn fychan a gwan mewn cyfartaledd i oerni yr hin-

sawdd. Yn Yspaen mae yr asyn, trwy ofal a thynerwch,

wedi cael ei fawr wella, yn gymaint felly y mae yno yn
greadur cryf, prydferth, mawreddog, ac yn aml yn bym-
theg Uaw o uchder. Mae yr Aipht ac Arabia hefyd yn
rhagori mewn magu asynod mawrion, prydferth, y rhai a

gyrhaeddant uwch pris na chefíyl, a'r rhai a ddangosant
yn eu hystumiau a'u symudiadau radd o brydferthwch
urddasol na welir dim o'i gyffelyb hyd yn od yn asynod
Yspaen. Cyfansoddai asynod gynt ran o gyfoeth pobl

fawr y dwyrain (Gen. xii. 16 ; xxx. 43 ; Job i. 3). Efe
ar y cyntaf oedd y prif anifail a ddefnyddid i farchogaeth

arno. Yr ydym yn darllen am Abraham yn cyfrwyo ei

asyn pan y cychwynodd ar ei daitli i fynydd Moriah i

aberthu ei fab Isaac (xxii. 3, 5). Balaam, yr hwn a drigai

yn Mesopotamia, a'r hwn, yn ddiau, a gyfrifid yn wr
mawr, pan yr aeth gyda thywysogion Moab a farchogodd
ar asyn (Nuni. xxii. 21-23). Deborah, pan yn annerch
llywodraethwyr Israel, a ddywed, 'Llefarwch, chwi sydd
}n marchogaeth ar asenod gwynion, y rhai sydd yn

eistedd mewn barn, ac yn rhodio ar hyd y ffordd' (Bam.
V. 10). Achsah, merch Caleb, ydoedd yn marchogaeth

ar asyn pan gyfarfu â'i thad (i. 14); oblegid ymddengys
fod nid yn unig gwrrywaid ond benywaid o sefyllfa uchel

yn arfer marchogaeth ar asynod (1 Sam. xxv. 20, 23
;

2 Bren. iv. 8, 22, 24).

Defnyddid yr asyn hefyd er yn foi-eu i gario beichiau.

Y son cyntaf a gawn ni am dano yn cael ei ddefnyddio

at y gwaith hwn yw pan ddanfonodd Jacob ei feibion

lawr i'r Aipht i ymofyn yd (Gen. xlii. 26) ; ac er fod

ceffylau yn ddigon cyffredin y pryd hwnw yn yr Aipht,

etto ni ddarfu dim o Joseph eu defnyddio i gario rhoddion

i'w dad. ' Heíyd i'w dad yr anfonodd fel hyn ; deg o

asynod yn Uwythog o dda yr Aipht, a deg o asynod yn
dwyn yd, bara, a bwyd i'w dad ar hyd y fíbrdd' (xlv. 23).

At asyn, fel creadur baich-gariwr, y cyfeiria y patriarch

wrth farw yn yr adnod ganlynol :
' Issachar sydd asyn

asgyrnog yn gorwedd rhwng dau bwn' (xlix. 14). Mewn
cyíartaledd i'w faintioli gall yr asyn gario mwy o bwysau
nac un creadur arall.

I ddangos pa gymaint mwy o ddefriydd wneid o asynod

yn mhlith yrluddewon nac o anifeiliaid eraill a ddefnyddid
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i farchogaeth amynt neu i gario pynau, mae yn deilwng o

sylw fod ganddynt ar ol dychwelyd o gaethiwed Babilon

6720 o asynod, tra nad oedd ganddynt ond 736 o geffylau,

435 gamelod, 245 o fulod (Ezra ii. 66, 67).

Er yn mhlith yr luddewon y syrthiai y gorchwyl o falu

yd i ran benywaid y teulu, y rhai a ddefnyddient law-

felinau i'r dyben hyny, etto gwnaent ddefnydd o felin-feini

mwy nac allasai merched droi, a defnjddient asyn i'w troi.

Ac oblegid hyny gelwid y maen uchaf fj.v\oí oVí/co?, y maen

asyn (M.diii. xviii. 6; Robinson, Gr. Lex. 529). Defnyddid

y cyfryw feini melin gan y Groegiaid a'r Rhufeiniaid

(Parkhurst, Gr. Lex. 474).

Sonir hefyd mewn amryw fanau yn yr Ysgrythyr am
asynod gwylltion. Nid oes dim rhesymau digonoì dros

eu hystyried yn rhyw gwahanol oddiwrth yr asyn dof

Hwy ydyw yr auifeiliaid yn eu cyflwr naturiol o ryddid,

neu maent wedi deiUiaw oddiwrth yr asynod dof a ddarfu

ddianc o'u caethiwed, ac aü honi eu rhyddid (Cuvier,

Änimal Kmgdom, v. 295). Er y gwahaniaethant ychydig

yn eu nodweddau allanol, etto nid ydyw y gwahaniaeth

ond effaith y gwahanol amgylchiadau yn mha i-ai y gos-

odir hwynt. Mae yr asyn gwyUt yn berchen coesau
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hwy na'r asyn dof, ac y mae y rhei'ny yn feinach mewn
cyfartaledd, ac y maent yn rhagori yn fawr mewn pryd-

ferthwch a bywiogrwydd. Maent yn hynod am eu

cyflymdra (Ker Porter, Travels, i. 459). Pan ganfyddant
ddyn rhoddant gri uchel, taflant eu camau i fynu, arosant

hyd nes yr agosha efe attynt, ac yna dyna nhwy i íFordd fel

saeth oddiar fwa. Maent yn byw yn finteoedd bycliain,

maent yn ofnus a gwyhadwrus, dan ai-waeniad blaenor, ac

yn meddu y synwyrau o arogh a chlywed i raddau anar-

ferol. Eu dewis ymborth ydyw planigion gwyllt yr anial-

wch, a llysiau chwerw Ilaethog. Mae yn deilwng o sylw
fod yn well ganddynt ddwfr dipyn yn hallt nac un croew.

Mae yn debygol taw asyn gwyllt yr Ysgrythyr ydyw
Equus Jiemionus y naturiaethwyr, KouIan y Persiaid, a
Dshiggetai neu Kyang yn y Dwyrain. Yr un ydyw a'r

Onager.

Ceir darluniad ardderchog o'r asyn gwyllt yn Job
xxxix. 5-8; 'Pwy a ollyngodd yr asyn gwyllt yn rhydd?
neu pwy a ddattododd rwymau yr 'asyn gwyllt 'l yr hwn
y gosodais yr anialwch yn d iddo, a'r dittaethwch yn
drigfa iddo. Efe a chwardd ar ben lliaws treí' Mae
y darhm hyn o'r asyn gwyllt yn rhoddi i ni rýw ddrych-
feddwl am rymusder yr enw roddwyd ar Ismael :

' Efe a
fydd asyn gwyllt o ddyn,' h.y., rhydd, annibynol, cyflym yn
íîbi, a thrigianydd yr anialwch. Cynysgaetha ni heíyd ag
eglurhad tarawiadol ar y cyflwr truenus i ba un y daros-

tyngwyd Nebuchodonosor pan, fel cosb am ei falchder,
' y disgynwyd ef o orseddfa ei freuiniaeth, ac y gyrwyd
ef hefyd oddiwrth feibion dynion, ac y gwnawd ei drigfa

gyda'r asynod gwylltion' (Dan. v. 20, 21). Rhydd
ddwysedd i'r darluniad a geir gan Esaiah o'r anghyfan-
edd-dra a wnaethai orddiwes ei wlad (xxxii. 13, 14) :

' Cyfyd drain a mieri ar dir fy mhobl, ië, ar bob t Uaw-
enwydd yn y ddinas hyfryd. Canys y palasau a wrthodir,

Uiosawgrwydd y ddiuas a adewir, yr amddiífynfeydd a'r

tyrau fyddant yn ogofeydd hyd byth, yn hyfrydwch
asynod gwylltion'—anifeiliaid a fíbant oddiwrth drigfanau

dynion, ac a ymhyfrydant yn yr anialwch. Gan y medr
asynod gwylltion fyw ar borfa arw a theneu, a chael o

hyd i ymborth lle y trengai creaduriaid eraiU, rhydd y
ifaith awch neUlduol ar ddarluniad Jeremiah o newyn yn
ngwlad Judah :

' A'r asynod gwylltion a safasant yn y
lleoedd uchel ; yfasant wynt fel dreigiau : eu Uygaid h^vy

a ballasant, am nad oedd gwellt (xiv. 6).

Sonir yn aml yn yr H. D. am fulod, y rhai ydynt groes

ryw rhwng y ceffyl a'r asyn. [MuL.]
ATH'EN, un o brifddinasoedd Groeg, a phrifddinas

Attica. Mae yn anhawdd rhoddi drychfeddwi priodol

am ddinas mor hynodfawr heb fyned yn helaeth i fanyl-

ion anghydweddol ac amcan y gwaith hwn. Unwaith
yn unig y sonir am y Ile yn yr Ysgrythyrau, sef ar yr
achlysur o ymweliad Paul ac ef ; ac ni gyfyngwn ein sylw
at yr ymweliad hwnw.
Yr oedd Athen i raddau anarferol wedi ymroddi i

eUun-addoliaeth—gwelid temlau, saf-ddelwau, ac allorau

yn mhob cyfeiriad. Yr oeddynt wedi eu hadeiladu nid
yn unig i dduwiau poblogaidd, ond i wroniaid a wneid
yn dduwiau, ac hyd yn od i ddrychfeddyliau noethion.
' Yr oedd Athen,' medd Cave, 'yn hynod, yn ol tystiolaeth
ei hysgrifenwyr ei hun, am fwy o dduwiau ac eilunod na'r
oU o wlad Groeg gyda'i güydd. 8ylwa Strabo fel hyn :

—

'Nid oedd Athen yn fwy hoff o ddyeithriaid a newydd-

deb mewn pethau eraUl nac ydoedd o newydd-deb mewn
crefydd, ac yr oedd yn barod i roesawu unrhyw dduwiau
dyeithr, neu seremoniau crefyddol dyeithr ; ni wrthodid
yn Athen unrhyw dduw a addolid mewn rhanau eraiU
o'r byd." Ac oherwydd hyn gelwir Athen gan un o'i

hareithwyr ei hun yn ganolbwynt a swm crefydd a duw-
ioldeb. A gwna, mewn canlyniad, fwyhau anghrefyddol-
deb Epicurus pan yn siarad yn anheilwng ac amharchus
am y duwiau yn y man Ue yr oedd, sef Athen—man mor
grefÿddol a chyÜwynedig iddynt ; ac yn hyn yr oeddynt
i'w canmol, sef nas gallent ddyoddef gweled yr amharch
Ileiaf yn cael ei ddangos i un duw, ac yn ganlynol mae
ApoUonius Tyanaeus yn dweud wrth Timasion taw y
ffordd ddiogelaf oedd siarad yn barchus am yr hoU dduw-
iau, ac yn enwedig yn Athen, Ile yr oedd allorau wedi eu
hadeUadu i hyd yn od dduwiau nad adwaenid' (Cave,
Hist. Apostles, 78). Mae y ffeithiau hyn ac eraül yn
nghylch Athen yn egluro yn darawiadol y ífeithiau a rydd
Luc am ymweliad Paul a'r ddinas hono. Tra vr oedd

Paul yn aros yno am Silas a Timotheus, hysbysir ni i'w

'yspryd gael ei gynhyrfu ynddo wrth weled y ddinas wedi
ymroi i eilunod' (Act. xvii. 16).

Yr oedd Athen hefyd yn enwog iawn am ei hysgolion

philosophi ; am ysgolion y Platoniaid a'r Aristotehaid, y
Stoiciaid a'r Epicuriaid. Ymroddai y blaenaf i amcan-
dybiau noethion ; hoff oedd yr ail o byuciau moesol, a

gwna hyn gyfrif am y rheswm paham y darfu ' rhai o'r

philosophyddion o'r Epicuriaid ac o'r Stoiciad ymddadleu
ag ef,' gan alw arno i roddi esponiad ar 'y ddysg newydd
a draethid ganddo

;

' oblegid dywed Luc, ' nad oedd yr hoU
Atheniaid a'r dyeithriaid oedd yn ymdeitbio yno yn cym-
eryd hamdden i ddim arall, ond i ddywedyd neu glywed
rhyw newydd.' Yr oedd Deraosthenes wedi ceryddu yr
Atheniaid bedair canrif cyn hyny am yr arferiad ofer hon,

gan ddweud wrthynt eu bod bob amser yn newynu am
newyddion a chytì'road, a hyny ar y íynyd pan yr oedd
dinystr yn crogi uwch ben eu rhyddid.

'A hwy a'i daliasant ef, ac a'i dygasant i Areopagus.'

[Aeeopagus.] Areopagus, neu Fryn Mars, ydoedd le

eithaf adnabyddus yn Athen, lle yr oedd y Ilys barnol

wedi arfer eistedd er ys oesoedd. Eisteddai y barnwyr
yn yr awyr agored ar seddau wedi eu naddu o'r graig, ac
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ar esg-ynlawr a gyrhaeddid trwy restr o risiau wedi eu
tori yu y graig.

Yn agos i'r fan Ue y sefai Paul yn awr yr oedd teml

Mars, ac o flaen ei lygaid yr oedd Partheuon Minerva yn
yr Acropolis ; tra gyíei'byn ag ef, o'i safle ar graig yr

Acropolis, yr oedd saf-ddelw hrome ddirfawr o Minerva,

wedi ei harfogi â g^vaevvffbn, a tharian, ac â helm, fel

diogelydd Athen. Yn mha gyfeiriad bynag y troai ei

lygad, canfyddai restr o demlau a saf-ddelwau wedi eu

cyflwyno i addohad duwiau y rhai nis medrent ddiogelu

na helpu eii haddolwyr deiIHon. Y fath naturioldeb, a'r

fath rymusder, raae yr amgylchiadau hyn yn roddi i

annerchiad yr apostol ! (Act. xvii. 22-31).

Nid oes genym ond y crybwylliad caiilynol ynghylch
effeithiau ymwehad Paul ag Athen :

—
' Eithr rhai gwyr

a lynasant wrtho, ac a gredasant ; yn mhhth y rhai yr

oedd Dionysius yr Areopagiad, a gwraig o'r enw Damaris,

ac eraill gyda hwynt' (xvii. 34). 'Mae yn ffaith bwysig
ac hyfforddiadol,' fel mae un awdwr wedi sylwi, 'i boblog-

aeth fasnachol Thessalonica a Chorinth dderbyn cenadwri

Duw gyda mwy o barodrwydd na'r Atheniaid uchel-

ddysgedig a gwrteithiedig. Mae dau o lythyrau at y
Thessaloniaid a'r Corinthiaid ar glawr i brofl cyflwr blod-

euog yr eglwysi hyny. Ond nid oes genym yh ein

meddiant lythyr oddiwrth Pavü at yr Atheniaid, ac nid

ydym yn darllen iddo fod byth wed'yn yn Athen' (Cony-
b'eare, i. 378, 385, 393, 399, 404, 409).

ATTALl'A, diuas yn PamphyHa, cyfleuedig ar lan

cilfach o Fôr y Canoldir. Sylfaenwyd hi gan Attalus

Philadelphus, brenin Pergamos. Aeth Paul a Barnabas
drwy y lle ar eu ffordd i Jerusalem, a darfu iddynt yn
ddigon tebygol bregethu'r efengyl yno (Act. xiv. 25).

Sattaha y gelwir y líe yn bresenol, a phrotìr ei bwysig-
rwydd blaenorol oddiwrth yr adfeiUau helaetli a geir yno.

Darlunia Beaufort y ddinas fel yn brydferth gyfleuedig

o gwmpas porthladd bychan, ac ymddengys yr ystrydoedd
yn cyfodi un uwch ben y llall fel seddau chwareudy, gyda
mur dyblyg a rhes o dyrau ysgwar ar goppa gwastad y
bryn {Bib. ^Sac. viii., Oct. 1851, p. 868).

ATTEB. 1. Atteb gofyniad neu haeriad (Marc xi.

29, 30). 2. Amddiffyu ger bron barnwr (2 Tim. iv. 16).

3. Llefaru ar ol un arall (Deut. xxvii. 15). 4. Llefaru,

er nad raewn ffordd o attebiad i ryw beth a ddywedwyd
o'r blaeu (Dan. ii. 14, 15, 26). 5. Tystio dros (Gen. xxx.

33). 6. Atteb galwad (Esa. lxv. 12). 7. Caniattau yr
hyn a geisir (Ps. xxvii. 7). 8. Cyfrif am (Job ix. 3 ; xl. 2).

9. Gweini cosb gyfaddas (Ezek. xiv. 7). 10. Cyfatteb i

(Diar. xxvii. 1 9 ; Gal. iv. 25). Atteb hedJijcldon ydyw un
yu cynwys heddwch, Uwyddiant, neu ddedwyddwch (Gen.

xli. 16). Atteb cìjdwyhod dda, yn anghenrheidiol tuag
at fedydd, ydyw proffes ac yraarferiad cydwybodol o'r

efengyl, trwy yr hyn y cyflawnir rhwymedigaethau bed-

ydd (1 Pedr iii. 21). Mae y ffol i gael ei atteb, a pheì'dio

cael ei atteb, yn ol ei ffolineb ; mae ei ffolineb i gael ei

ddinoethi, ond nid yn ei dduU ffol ei hun (Diar. xxvi. 4, 5).

AUGUS'TUS CESAR, yraerawdwr cyntaf Rhufain.
Octavius oedd ei enw gwreiddiol. Wyr oedd i chwaer
Julius Cesar ; ond ar ol i'w ewythr gael ei ladd, ac ym-
drech hir a chwerw â'i lofruddion, Brutus a Cassius, yr
hwn a ddiweddodd gyda brwydr Philippi, ac yna ag
Antony, ei gydswyddwr a'i gystadlwr, ymgododd i'r lle

ucliaf yn y llywodraeth; a chan y golygid fod eisiau enw

newydd i nodweddu awdurdod newydd, rhoddwyd iddo

yr enw Augustus Cesar c.c. 27. Fel hyn y dechreuodd
yr unbenaeth fwyaf fu yn y byd erioed. Er iddo, yn
ystod ei yradrechion yn erbyn ei wrthwynebwyr, gael ei

gyhuddo o gyflawni araiyw weithredoedd creulon, etto

wedi iddo seíydlu ei hun yn y Uywodraeth, ymddygodd
gyda chymaiut o ddoethineb a chymedroldeb fel yr ych-
wauegwyd at ei deitlau blaenorol y teitl o Tad ei Wlad.
Teyrnasodd heddwch cyffredinol yn awr yn yr ymerod-
raeth Rufeinig. Dywedid fod tetal Janus yngliau, yr
hyn oedd arwydd o heddwch a thawelwch, â'r hyn nid

oedd Rhuíain wedi cael ei bendithio gymaint ag uuwaith
er dyddiau Nuraa Porapilius. Y fath, raeddir, oedd sef-

yllfa y byd pan gymerodd le yr aragylchiad pwysicaf, sef

genedigaeth lesu Grist. Mewn cysylltiad â'r aragylchiad

hwn y coffheir ara enw yr Ymerawdwr Augustus yn Luc
ii. 1. Dan ei deymasiad ef y blagurodd y beirdd Virgil,

Horace, ac Ovid, ac ysgrifenwyr enwog eraill ; ac y mae
y cyfnod Augustan mewn lleuyddiaeth wedi bod yn
wrthrych edmygedd yr holl oesoedd canlynol. Ond yr
oedd drwgfoesau ei ferch Julia, a phethau annymunol
eraiU teulaidd, yn achos o fawr ofid iddo. Ni feddai un

ARIAN BATHOL AÜGUSTUS CKSAR.

mab i'w ganlyn yn yr ymerodraeth, ond cymerodd at

Tiberius, sef mab ei wraig o'i gwr cyntaf, fel cynorthwywr
yn y Uywodraeth. Ar ol teyrnasiud hir a llwyddianus

bu farw o.c. 14, yn y 76 tìwyddyn o'i oedran.

Parhaodd y teitl Augustus i gael ei roi i'r ymerawdwyr
a'i canlynasant ef. Wrth yr euw hwn y geilw Ffestus

Nero (Act. xxv. 21, 25). Mewn amser diweddarach
arwyddai y person a ordeinid i fod yr yraerawdwr nesaf,

neu a gyraerai ran yn y llywodraeth yn ystod bywyd yr

ymerawdwr. Teitl o urddas a gwychder ydoedd, ac nid

un allu (Adam's Rom. Antìq. 156).

A'VEN. 1. On, Bethsemes, neu Heliopolis, Diuas
yr Haid, dinas yn yr Aipht. [On.]

2. A'vEN, gwastadedd yn Syria, yr un efallai a Baalbec,

neu ddyff'ryn Baal, lle yr oedd teml orwych wedi ei chyf-

Iwyno i'r haul, ac a elwir yn Ddyffryn Lehanon (Amos i.

5 ; Josh. xi. 1 7). Mae yn gorwedd rhwng Lebanon ac

Anti-Libanus, ac yn rhan, neu yr oU o Coelesyria, un o'r

llefydd liyfrytaf a mvvyaf ffrwythlon yn y byd. Oddeutu
30 o fiUdiroedd ar y gogledd o Damascus y saif Baalbec,

ac y mae gweddiUion y deml sydd yuo yn syndod i bawb
hyd y dydd heddyw.

3. Gelwir Bethel yn Aven, neu Bethaven, oherwydd
yr eilun-addoliaeth a'r drygau eraill a gyflawnid yno
(Hosea x. 8).

AWYR, yr hylif anweledig, tryloew, ystwyth, gwasg-

adwy hwnw ac sydd yn amgylchu y ddaiar ac yn ei ham-
gau ar bob tu. Cyfrifid ef am hir amser yn sylwedd syral,

digymysg. Ystyrai yr hynafiaid ef yn un o'r pedair
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elfen o ba rai yr oedd pob peth wedi eu cyfansoddi ; ond

gwyddys yn bresenol ei fod yn gynwysedig o bedwar o

leiaf o sylweddau gwahanol, sef oxyç)en, nürogen, carhonic

aàd, a tharth dyfrllyd. Rhaid goiygu y ddau sylwedd

blaenaf fel ei gyfansoddwyr hanfodol, a chynwysant mewn
gwirionedd bron yr oU o hono. Mae y ddau arall yn

gwahaniaetlm yn eu cyfartaleddau, ac yn bodoli mewn
syrniau mor fychain fel niae yn anhawdd gwneud cyfrif o

honynt. Heb gymeryd cyfrif o'r ddau sylwedd olaf, gan

fod eu swm mor fychan, addefir yn awr yn gyffredinol

nad ydyw awyr yr wybr byth yn gwahaniaethu yn ei

gyfansoddiad, ei fod yr un yn mhob man, ac ar bob tyra-

hor, ac i fod 100 o ranau o hono yn gyuwysedig o 21 o

ox}jgen, a 79 o nitrogen.

Ó'r cyfansoddwyr hyn o'r wybr oxygen gas yn ddiau

ydyw y mwyaf pwysig
;
yn wir, y mae yn un o'r syl-

weddau hynotaf mewn natur, ac yn achos effeithiol o

gyfnewidiadau mewn cyrph eraill. Mae yn meddu ar

briodoleddau mechanical yr awyr gyffredin ; llosga pethau

Uosgadwy ynddo gyda dysgleirdeb mawr, a gall anifeil-

iaid anadlu ynddo yn Uawer hwy nac yn yr un faint o

awyr gyffredin ; ond nid ydyw yn cynnal Uosgiad, ac nis

gaU anifeiliaid a'i hanadlant fyw.

Mae yr wybr, fodd bynag, yn mheU o fod yn gynwys-
edig o awyr pur. Mae yn derbyn pob math o darthoedd

a gyfodant o'r ddaiar a'r gwahanol sylweddau sydd arni.

Nis gelUr cyfrif am effeithiau cors-diroedd ar iechyd trig-

oUon eu cymydogaeth, a'r buandra dinystriol á pha un
yr ymdaena rhai clefydau, heb dybied bod yn bresenol

yn yr wybr, yn enwedig ar amserau, ryw sylweddau a

gynyrchant ddylanwad gwenwynol ar gyrph dynion ac

anifeiUaid.

Nid oes fawr o ddrychfeddwl gan y mwyafrif o bobl

am bwysau yr wybr. Yr ydym yn ymsymud o gwmpas,
trwy a than yr awyr, heb deimlo ei phwysau. Ac etto

inae pwysau colofn o awyr yn cyrhaedd i ben yr wybr yr

un faint a phwysau colofn o ddwfr y byddo ei wres yn
60 gradd, a gwaelod yr hwn fyddo yn fodfedd ysgwar, yn
cyrhaedd 14*6 o bwysau avoirdupois, neu a wasga ar y
ddaiar, neu unrhyw beth ar ba un y gorphwys, yn ol 14'6

o bwysau ar bob modfedd ysgwar. Oddiwrth hyn gweUr
dan pa gymaint o bwysau a gwasgiad y cerddwn, y
gweitliiwn, ac y cyflawnwn hoU orchwyUon bywyd.

Oddiwrth yr holl gyfnewidiadau a gymerant le yn yr

awyr, nid ydyw ei wasgiad yn agored i amrywiaethau
pwysig, fel y dangosir gan golofn o arian byw, yr hwn
yw mesurydd y gwasgiad hwnw, yn y barometer yn am-
rywîo 28 i 31 fodfeddi.

Mae gan bwysau yr awyr ddylanwad mawr ar amryw
bethau. Mae yn gwasgu pob sylwedd, ac yn eu rhwystro
i ymchwyddo. Mae yn rhwystr i ymdarthiad gwlybyrau.

Trwy yr achos hwn y diogeUr dwfr y môr yn ei gyflwr

Uaith, heb yr hwn gwisgai ffurf darthawl, fel y canfyddwn
yn vacuum yr air-pump. Mae pwysau'r awyr ar ein cyrph
jTû diogelu sefyUfa pethavi celyd a Uaith ; ac o ddifíyg

pwysau digonol y gwna, ar benau mynyddau uchel, y
gwaed redeg trwy chwys-dyUau y croen, ac o'r ysgyfaint,

gan yn aml achosi gwaedrediad.
Ni fedrwn benderfynu uwchder yr wybr. Pe byddai

yr awyr o'r un tewder yn mhob man, ei îmchder uwchlaw
gwyueb y ddaiar fyddai 5-17 o fiUtiroedd. Ond gan taw
liylií'ystwyth ydyw yr awyr, mae yn amlwg fod ei swm,

ac o ganlyniad ei thewder, yn dibynu ar y pwysau. Po
fwyaf fyddo y pwysau, Ueiaf i gyd fydd y swm. O gan-
lyniad rhaid fod uchder y wybr uwchlaw y ddaiar yn
llawer mwy na phum miUtir ; ond pa gymaint nid oes

genym ddefnyddiau i benderfynu. Ond nis gaU fod

lawer fwy na phum mültir a deugain uwchlaw gwyneb y
ddaiar.

Mae awyr yn cyflawni rhan bwysig yn ngoruchwyUaeth
natur. Mae yn gyfrwng arogl, swn, goleu, a gwres. ]\îae

yn troi Ueithder y ddaiar a'r môr yn anwedd, a thrwy
gymysgu ei ffrydiau cyferbynol yn y parthau uchaf mae
yn rhewi yr anwedd hwuw, ac yn ei ddychwelyd i'r ddaiar

yn wUth, gwlaw, cenUysg, neu eira. Trwy ei symudiadau
tymhera nerth anghyfartal pelydrau'r haul, a gwasgar
wres mwy unffurf dros wyneb y ddaiar. Cynnal losgiad,

cynysgaetha anifeiUaid ag anadl bywyd, a cliyfrana yn
hanfodol tuag at eginad a thyfiant planigion.

Gan fod creaduriad byw yn perthyn i bob rhan o'r

greadigaeth, a chan fod y rhai hyn bob amser jm cael eu
cyfaddasu yn y modd rhyfeddaf, trwy en gwneuthuriad
a'u greddfau, i'w gwahanol gylchoedd, cawn yr awyr wedi
ei phobU gan adar a tlirychfilod cynysgaethedig ac edyn,

Uawer o honynt yn hynod brydferth, a phawb o honynt
wedi eu haddasu ar gyfer yr elfen y maent i fyw ynddi.

Curo'r aioyr, neu siarad i'r aicyr, a arwydda gweithredu

neu siarad yn y drdl mwyaf dUes ac ofer
;
gweithredu

neu siarad heb atteb un dyben (1 Cor. ix. 26 ; xiv. 9).

B

BA'AL, a arwydda arglwydd, rheolwr, gwr priod, ac yr

oedd yn enw ar ddelw perthynol i'r Pheniciaid, yn eu-

wedig y Tyriaid. Efe oedd eu prif dduw, ac a ystyrid

yn dduw gwrryw, tra y cyfrifid Astaroth, prif wrthrych

arall eu haddoliad, yn dduw benyw. Sonid weithiau, fodd

bynag, am Baal fel benyw, megis yn llhuf xi. 4, rrj BaaX,

ac amiyw ranau o'r LXX.; ac, o'r tu araU, enwir Astaroth

fel gwrryw. Yr ydys wedi tybied yn gyffredin taw yr

haul a addoUd tan yr enw Baal, tra yr addoUd y Uoer

tan yr enw Astaroth. Dywedir y cyflawnid pob math o

ffieidd-dra ar yr achlysur o gynnal gwyUau y ddau dduw
hyn. Cedwid tan yn barhaus yn nheml Baal ; cyfodid

aUorau iddo ar yr uchelfeydd ac yn y Uwyni (Num. xxii.

41 ; 1 Bren. xviii. 19; 2 Bren. xxiii. 4-14; Jer. xxxü.

35). Cyfarfyddwn yn aml â'r gair BaaUm, y rhif Uiosog

am Baal yn yr Hebraeg, oblegid efaUai fod Uawer Baal,

o'r hyn Ueiaf amryw hmiau o hono.

Ni chyfyngid addoUad Baal i'r Pheniciaid—cyrhaeddai

genedloedd eraiU yn y dwyrain. Cawn ef yn mysg y
Moabiaid yn nyddiau Moses (Num. xxxii. 41); a Uithiwyd

niferi o'r IsraeUaid gan ferched Moab i yumno yn yr

addoUad (xxv. 1, 2). Ar ol marwolaeth Josua, dan fam-

wyr ülynol, yr oedd addohad Baal, yn gystal ag Astaroth,

yn gyffredin iawn yn eu plith (Barn. ii. 11-13 ; ni. 7;

vi. 25, 28-31; viii. 33; x. 6 ; 1 Sam. xii. 10). Hyd
amser Samuel ymddengys y gwnai addoUad BaaUm ac

Astaroth ffynu yn eu pUth ; ond trwy ei ddylanwad ef

arweiniwyd hwynt i'w osod o'r neiUdu (1 Sam. vii. 3, 4).

Ar ol sefydhad gwahanol deyrnasodd Israel a Judah,

darfu i eihm-addohaeth fíynu yn fawr yn mhUth y ddau;

ond pa un, neu i ba raddau, y cymerodd hyn fturf addoUad
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Baal neu Astaroth ni hysbysir mo lionom. Yn ngwlad
Israel adduliad y lloi aur a osodwyd i fynu gan Jeroboam

oedd, efallai, y ffurf o eilun-addoHaeth a ddarfu ffynu yn
liir; ond yn nyddiau Ahab, trwy ddylanwad Jezebel, tyw-

ysoges o Sidon, yr oedd addoliad Baal yn uchel el fri yn
ngwlad Israel (l Bren. xvi. 31-33 ; xxi. 25). ' Yr oedd

propli\^ydi Baal yn bedwar cant a deg a deugain, a proph-

wydi y llwyni (Astaroth) yn bedwar cant, y rhai sydd yn
bwyta ar fwrdd Je^ebel' (xviii. 19). JMor gyffredin, yn
wir, ydoedd addoliad Baal, ac mor ychydig ydoedd addol-

wyr y gwir Dduw, fel mai yr un canlynol ydoedd yr unig

gysur a roddodd Jehofah i Elias, yr hwn a dybiai nad
oedd neb ond efe wedi ei adael : 'A mi a adewais yn
Israel saith o filoedd, y gliniau oU iii phlygasant i Baal,

a phob genau a'r nis cusanodd ef' (xix. 14, 18). Jehu,

yr hwn a ymaflodd yn ngorsedd Israel ynghylch pedair

blynedd ar ddeg ar ol manvoIaeth Ahab, a laddodd holl

brophwydi Baal ;
'A hwy a ddygasant allan ddelwau

Baal, ac a'u Ilosgasant hwy. A hwy a ddistry^viasantd
Baal, ac a'i gwnaethant yn domdy hyd y dydd heddyw.
Felly y dileodd Jehu Baal allan o Israel' (2 Bren. x.

18-28). Pa un a adferwyd addoliad Baal drachefn yn
nheyrnas Israel nid ydys yn gwybod.
Ni hysbysir mo honom pa bryd y dygwyd ef mewn i

deyrnas Judah ; oud yn iiheymasiad Joas, yr hwn oedd
yn cydoesi â Jehu, aeth ' holl bobl y wlad,' trwy ddylan-

wad Jehoiada yr offeiriad, 'i d Baal, ac a'i dinystriasant

ef a'i allorau, ei ddelwau hefyd a ddrylliasant hwy yn
chwilfriw, Iladdasaut hefyd Mattan, ofîeiriad Baal, o flaen

yr allorau' (2 Bren. xi. 18). Pa un a ddiwreiddiwyd
addoliad Baal allan o Judah y pryd hwnw, a pha un a
barhaodd felly am ryw yspaid o amser, nid ydym yn
gwybod ; ond ni a gawn wedi hyn i Manasseh ' gyfodi

allorau i Baal, a gwneud Ilwyn, fel y gwnelsai Ahab,
breuin Israel, ac a addolodd holl lu y nefoedd, ac a'u

gwasanaethodd hwynt' (xxi. 2-7). Ac er i'r rhai hyn
gael eu dinystrio gan ei fab Josiah (xxiii. 4-7), etto

cawn addoliad Baal yn ffynu eilwaith cyn dinystr Jeru-

salem (Jer. vii. 9; xi. 13, 17; xix. 5).

Ceir yr enw Baal yn fynych yn myned mewn i gyfan-
soddiad enwau yn Nghanaan, megis Baal-Peor, Baal-

Meon, Baal-Mereth, &c.—oddiwrth yr hyn mae'n debygol

y ffynai ei addoliad yn helaeth yn mhlith llwythau Canaan
oddiar amser boreuol. Cawn ef yn mhlith y Philistiaid

;

yr ydym yu darllen am 'Baal-zebub, duw Ecron' (2 Bren.

i. 2). Ystyrir yn gyffredin taw yr un yw Baal a Bel,

prif dduw Babilon (Ësa. xlvi. 1). Yr oedd y Carthagen-
iaid yn ymfudwyr o Phenicia, ac nid oes fawr amheuaeth
nad addolid Baal ganddynt. Gan y cawn yr enw yn
Jeze-bel, ac yn enw ei thad, 'Eth-baal, breniji y Sidoniaid'

(1 Bren. xvi. 31), feUy y cawn ef yn enwau rhai o'r Car-
thageniaid mwyaf enwog, raegis Adher-bal, Asdru-bal,
Hanni-bal, (Gesenius, Lex. 131). Yn mhlithyr Israeliaid

yr oedd yn flaenorol wedi myned mewn i gyfansoddiad
enwau personau, megis Jerub-baal (Bam. xvii. 32), Es-
baal, Meri-baal (1 Ci-on. viii. 32, 34).

BA'AL-HAN'AN, mab Achbor, a seithfed brenin yr
Edomiaid, 'cyn i un brenin deymasu dros Israel.' Ystyr

y gair yw arglwydd haelfrydedd neu ras, a thueddai
un i feddwl fod addoliad Baal wedi ffynu er yn foreu
yn mhlith yr Edomiaid yn gystal a'r Canaaneaid (Gen.
XXXvi. 31, 38).

BA'AL-PE'OB, duw y Moabiaid a'r Midianiaid. Der-
byniodd yr enw Peor oddiwrth y man Ile cai ei addoli,

megis y gelwid Jupiter yn Olympus oblegid yr addolid

ef ar Fynydd Olympus. Yn Sittim, yn ngwlad Moab,
Uithiwyd yr Israeliaid, cyn myned mewn i Ganaan, gan
ferched Moab i ymuno yn addoliad Baal-Peor, ac i fwyta
o'u hofirymau, ac oherwydd hyny gosodwyd 24,000 o

honynt i farwolaeth (Num. xxv).

BA'AL-ZEBUB, duw Ecron, un o ddinasoedd y Phil-

istiaid. Nid ymddengys i'r enw yma, yr hwn a arwydda
Arglwydd Cylion, gael ei roddi iddo mewn diystyrwch,

gan i Àhaziah, pan yn ymgynghori ag ef ynghylch adfer-

iad ei iechyd, ei alw wrtho ; ond naill a'i oherwydd y
Iliwid ef fel cylionen, ac ohemydd hyn yn cael ei alw yn
Gylionen-dduw, neu oblegid ei íbd yn ymlid fírdd yr

heidiau cylion, yr hyn a ymddengys y dyb Ilai tebygol.

[Beelzebub.]
BABEL, BABILON, BABILONIA (Heb. '73:1). Gor-

weddai y wlad ei hun, Babilonia neu Caldea, rhwng y
Tigris a'r Euphrates, ac ymestynai ar y gorllewin i ynìyl

anialwch Arabia. Heb amcanu at gywirdeb, gellir ei

chyfrif oddeutu 400 o filldiroedd o hyd ac ynghylch
100 o led. Gwastad-dir eang ydyw, a'r rhan isaf neu
ddeheuol o honi wedi ei ffurfio gan y Uaid a garid gan y
ddwy afou. Yn yr hen amseroedd boreuol iawn, cyn i'r

Uaid enniU cymaint ar y tir (a meddylir ei fod yn ennill

milltir bob deng mlynedd ar hugain), nis gallasai y dir-

iogaeth, yn ol cyfrif Rawlinson, gynwys mwy na 23,000

o üiltiroedd ysgwar, oddeutu maint Denmark ond yn llai

na Scotland. Yr oedd y wlad wastad hon yn cael ei

chroesi yn mhob cyfeiriad gan ddwfr-ffosydd, ac yr oedd
yn nodedig am ei ffrwythlondeb. Yn ol Berosius, yr hwn
oedd yn Galdead ei hun, hi ydoedd yr unig wlad lle tyfai

gwenith yn wyllt. Nid oes un wlad, medd Herodotus,

mor ffrwythlon mewn cnydau yd ; mae yn rhoi ar ei dau
ganfed, ac weithiau ar ei thri chanfed. Gwna Strabo, y
daiaryddydd, ddwyn cyffelyb dystiolaeth gyda golwg ar

ei chnydau haidd. Cynysgaethai y date-palm, yr hwn a

dyfai yn rhonc ac a ffiirfiai fforestydd mawrion, y trigol-

olion, yn ol yr un dystiolaeth, â bara, gwin, finegr, mel, a

blawd. Dywed Theophrastus, naturiaethwr, y gwna y
meusydd gweuith, ar ol cael eu tori ddwywaith, roddi

digon ymborth pesgawl i ychain a gwartheg. Ceid
cnydau anarferol o drwm o bob math o yd, ac yr oedd y
ffrwyth-goedydd o amryw rywiau yr un mor fírwythlawn.

Yr oedd creaduriaid ac adar dof yn heidiau, ac nid ydoedd
dim prinder o greaduriaid ysglyfaethus. Gwnai y gor-

lawnder hwn ymborth beri i genedl ymddadblygu yn
gyflym ; a darfu i'r bobl—nid oedd angen iddynt w^eithio

yu galed ar ddaiar ddiff'rwyth, neu mewn hinsawdd ddi-

lewyrch—dyfu fynu yn filwyr a gorchfygwyr. Yr oedd y
wlad yn boblog iawn, ac y mae adfeiliau dirfawr ei threí-

ydd a'i phentrefi aneirif, ynghyda gweddillion ei dwfr-

ffosydd, ac amryw ffurfiau o ddwfr-weithiau yn profi ei

Ilwyddiant gynt. Trigai Babilon 'ger dyfroedd lawer,' a'r

caethion Hebreaidd a eisteddent 'ar lenydd ei hafonydd.'

Dywed teithwyr diweddar nad oes eisiau dim ond talu

sylw priodol i'r ddaiar a'i dyfrhau er adferu ei ffrwythlon-

deb cyntefig. Ond y mae rhanau helaeth wedi myned yn
anialdir cras, oblegid mae yr hen ddwfr-ffosydd a'u gwa-
hanol ganghenau a gwythienau wedi eu cau i fynu ac yu
hollol ddiwasanaeth. Ÿr oedd Jeremiah wedi prophwydo
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y deual, ' sychder ar ei dyfroedd hi ac y sychent/ ac y
byddai hithau mewn canlyniad 'yn olaf o'r cenedloedd,

yn anialwch, yn grasdir, ac yn ddiffaethwch ; oherwydd
digofaint yr Arglwydd nis preswyhr hi.' Ar yr un pryd

niae golygfa arall a gwi'thwynebol i'w chanfod, oblegid

mae rhanau eraiU o'r wlad, trwy arosiad y dwfr arnynt,

yn Uawn corsydd yn dwyn tíbrestydd o gyrs, canys yr

ydys wedi esgeuluso sychu y tir ; megis yr oedd Esaiah

wedi prophwydo, 'Ac a'i gosodaf hi yn feddiant i aderyn

y bwn, ac yn byllau dyfroedd (Esa. xiv. 23).

Ymddengys taw Sinar ydoedd enw hynaf y wlad (Gen.

X. 10 ; xi. 2). Mae yn amhosibl dweud beth yw ystyr y
gair. Gall, fel gair dyblyg, ar^yyddo y ddwy afon—
Shinei—ac felly o'r un arwyddocad a'r enw Groegaidd

mwy diweddar, Mesopotamia ; neu yr enw Hebraeg
cyffredin, Aram-naharim, Aram neu Syria y ddwy afon.

Gelwir y wlad yn yr ysgrythyrau diweddarach, Caldea,

neu wlad y Casdim. Mae yr enwau Babilon, Babilonia,

yn yr argraphiadau cuneiform (wrtliaing-debyg) Babilam,

-'dítC
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yn gysylltedig, yn Gen. xi. 9, â'r gwreiddyn Hebraeg, yr
hwn a arwydda cymysgu, ' oblegid yno y cymysgodd yr
Arglwydd iaith yr hoU ddaiar.' Ond ystyr wreiddiol yr
enw Babel ydyw 'porth Duw neu II,' er, ar ol gwasgàr-
iad dynolryw, a thyfiant gwahanol deuluoedd ieithoedd,
i'r Hebreaid, trwy chwareu ar y gair, roddi yr enw i

ddygwydd-le cymysgiad ieithoedd. Yn Gen. x. 10 hys-
bysir ni am Nimrod, mab Cus, taw ' dechreuad ei fren-
iniaeth ef ydoedd Babel, ac Erech, ac Accad, a Chalneh,
yn ngwlad Sinar.' Yn yr adnod nesaf dywedir i bedair
dinas arall gael eu hadeiladu ganddo yn Assur (Assybia).
Gelwir Nimrod yn 'hehwr cadarn,' ac y mae hela a rhyfela
yn agos berthynasau. Ymddengys y siUebir ei enw,
Nebrod yn y LXX., yn Nipra ar y cof-golofnau, a'i fod
yn tarddu o'r gair napar, hela; a daeth y gwron a wnawd
yn dduw yn Bel-Nipru, yr arglwydd, yr hehwr. Babel,
y cyntaf o'r tair teymas, ydyw Babilon. Gelwir hi hefyd
yn Bilu-Nipra, a galwai Nebuchodonosor, yn ei argraph-
ladau cof-nodawl, ei ymddiíîynfeydd Ingur Bihi-Nipra,

yr enw a gymerir oddiar yr hen heHwr. Mewn perthynas
i'r pedair dinas y dywedir iddo eu sylfaenu, mae yn hynod

y gwisgai pob un o freninoedd yr unbenaeth gyntaf y
teitl o Kiprit Arba, neu frenin y pedwar llwyth. Paham
na allai y rhai hyn íbd yn cynrychioh y pedwar breniu, y
rhai, wedi ymgyngreirio â Cedorlaomer, a ryfelasant yn
erbyn pum tywysog Cauaan ? (Gen. xiv).

Gan taw mab Cus oedd Nimi'od yr hehwr, mae yn
gynwysedig fod y trigohon cyntaf o waed Cusiaidd, fel y
dengys y cof-golofnau cyntaf A'r amlygiad ysgrythyrol
hwn o'u blaen, mae yn fatter o syndod y gwnai, hyd yn
ddiweddar iawn, amcan-dybwyr a haneswyr ddal mai
Semitaidd oedd y trigohon cyntaf, neu o'r im hü a'r

Assyriaid, neu bobl Ninefeh. Mae dynion mor enwog
a Heeren, Niebuhr, a Bunsen wedi syrthio i'r camsyniad
hwn. Gan nad yw yr iaith a siaredid yn Babilon yn
nyddiau Nebuchodonosor, a Chaldaeg y Beibl a'r Talmud,
yn gwahaniaethu ond can heied oddiwrth yr Hebraeg,
tybid fod yr un gwahaniaeth tafodieithol wedi bodoh

erioed. Ond mae wedi cael ei brofi yn ddi-

weddar o argraphiadau cof-adeiladol fod chwyl-
droad mawr wedi cymeryd Ue cyn yr amser y

1- cyfeirir atto, ac i fod yr hil Gusaidd fbreuach

lywodraethol wedi ei threchu, ac yna gael yn
raddol ei chyduno â'r bobl orchíygawl. Yn
nihhth y darganfyddiadau sydd Avedi cael eu
gwneud wrth dwrio sylfeini a gweddiUion hen
ddinasoedd Senkereh, Warka, Mugheir, a Niffer,

yr ydym wedi dyfod o hyd i argrapliau mewn
iaith wahanol iawn oddiwrth iaith priddfeini

diweddaracli. Babilon—iaith berffaith ' Gusaidd
neu Ethiopaidd,' nid anhebyg i ' Mahra Arabia
ddeheuol, a Galla Abyssinia.' Yr oedd ymfud-
wyr cyntaf Babilon o'r un hil a thrigohon y NUe
uchaf ; ac mae hyn yn cyduno â'r hyn ddywedir
yn Genesis am Mizraim (Aipht), sef ei fod yn
frawd i Cus, tad Nimrod. Mae traddodiad

yn ffafrio yr un dybiaeth. Darhinia Homer yi'

Ethiopiaid fel yn rhanedig cybelled a chyfodiad

a gostyngiad haul. Mae chwedlau brenin Mem-
non o Gaer Droia yn cysylltu Ethiopia Asia ac

un Affrica â'u güydd. Mae Herodotus yn eglur

wahanu y ddwy deyrnas Ethiopaidd. Ym-
ddengys, fodd bynag, fod pobl o wahanol wadolaethau
yn Babylonia ddechreuol, oblegid mae yr iaith Gusiaidd

wedi ei chymysgu â Uawer o elfenau Turaniaidd, Semit-

aidd, ac Aryanaidd. GaU y pedwar brenin arddangos y
pedwar rhaniad cenedlaethoî hyn : Cedorlaomer fel y
penaf, y Cusiad, er y perthynai i hU freninol Elamitaidd;

Arioch, yr Aryaniad ; Amraphel, y Semitaidd ; a Tidal,

y Uwythau Scythiaidd neu Turaniaidd. GaUasai yr hen
ymerodraeth a'i phoblogaeth gymysg, ac â'r hil Gusaidd
fel un o'i phrif elfenau, fod wedi ei sylfaenu dri ar hugain

ganrifoedd cyn Crist ; ond mae yr amseryddiaeth wedi

ei goUi mewn tywyUwch diobaith. Ur, neu Hur, ydoedd,

mae'n debygol, ei phrifddinas, a Chalneh oedd prif sedd

addohad Nimrod, y gwron-dduw. Bhaid gwrthod fel

pethau diwerth y chwedlau ynghylch Belus. Yr ydys
wedi cael aUan taw yr un person oedd un brenin boreuol

a elwir, gan Ovid, Orchamanus, a'r seithfed yn olynol i'r

Belus hwn, ac ürukh, y brenin cyntaf am yr hwn y mae
ar glawr unrliyw weddilUon deongladwy. Ymddengys
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mai ndeiladwr mawr ydoedd ; nid oedd y priddfeini a

ddefnyddiai yn aml ddim ond rhai wedi eu crasu yn yr

liaul, etto cyfodwyd adeiladau dirfawr, efallai demlau, o'r

fatli ddefnyddiau cyfirediu yn Ur, Calneli, a Larsa. Yr
oedd y temlau wedi eu cyflwyno i'r goleuadau nefol, ac

yr oedd seryddiaeth ac ysgrifenu mewn llythyrenau

gwrthaing-debyg wedi gwneud ycliydig gynydd ;—a hyn
oll yngliylch 2093 neu 2070 C.C. Canlynwyd LTrukh gan
ei íab llgi, yr hwn a orphenodd rai o'i weithiau mawrion,

yn enwedig teml y lloer yn Ur. Y ddau frenin hyn
ydynt y seithfed a'r wythfed o hil freninol Berosius, yr

hauesydd Caldeaidd. Yr ydys wedi gwneud allan taw
yr un ydoedd Cedorlaomer a Kudur-mabuk, yr hwn a

elwir Apda Mai'tu, ' dinystrydd y gorllewin.' Ond nid

jw unedd y ddau wedi cael ei broti i foddlonrwydd. Mae
yn hynod y gwna y cof-golofnau Assyriaidd daflu pelydr

o oleuni ar yr hen ymerodraetli hon. Dywed Sennacherib

iddo yn y ddegfed flwyddyii o'i deymasiad ail-ennill o

Babilon ryw ddelwau y rhai oeddynt wedi eu cario yno
gan Mcrodach-iddin-akhi, brenin Babilon, ar ol iddo guro

Tiglath-pileser mewn brwydr, 418 o flyneddau cyn hyny.

Adrodda y Tiglatli-pileser yma iddo ail-adeiladu teml

Assyriaidd, yr hon oedd wedi ei thynu i lawr ynghylch
triugain mlynedd yn flaenorol, ac yr oedd hi wedi sefyll

G41 o flyneddau o'i sylfaeniad gan Shammas-vul, mab
Israi-dagou, y ddau yn freninoedd Babilon, a chwedi
teyrnasu am ysbaid o amser dros Assyria. Breninoedd
eraill a ganlynasant Ismi-dagon, fel Ibil-anu-duma, adeil-

adydd y claddfeydd yn Mugheir. Canlynodd amryw
freninoedd, y siü gyntaf yn enwau y rliai ydyw Sin, yn
arwyddo Lloer—ac enw vin o honynt ydoedd Zur-sin.

Ceir priddfeini yn Senkereh, ac arnynt yn argraphedig enw
breninol Purnapuriyas, ac eraiU enw Durri-galazu, ydynt
wedi eu cael allan yn Mugheir ; mae enwau eraill hefyd
wedi cael eu darllen, a'r syndod yw fod y teitlau breninol

a'r gweithiau wedi cael eu deongli o gwbl. Mae yn
deljygol i'r hen ymerodraeth hon, ac sydd yn cyrhaedd
cybelled yn ol i'r hen amseroedd pellenig, barhau am
saith canrif, pan yr ymddengys iddi gael ei dymchwelyd
gan ryw oresgynydd Arabaidd, neu gan hil Semitaidd
ddyeithr. Ond diogelwyd yr hen iaith gan ddosparth o

ddysgedigion, hynodfawr fel 'y Caldeaid' yn mhlith

dewiniaid a dewin-seryddion Llyfr Daniel, a dileuwyd
bron yn gyfangwbl yn nghwrs amser eu nodweddion
Cusiaidd. Nis medrwn ddweud pa oleuni ychwanegol
all chwüiadau amyneddgar daflu ar y bobl gyntefig hyn

;

mae yn syn fod cymaiut o wybodaeth yn eu cylch wedi
ei gasglu yn ystod y blyneddau diweddaf (gwel Rawlin-
son's Ancient Monarchies, vol. i).

Yr oedd gwisgoedd pobl gyntefig Babilon yn eithaf

syml, ac yr oedd y celfyddydau mewn cyflwr digon dilun.

Digon cyffredin ydoedd eu hadeiladu, ac o geryg ffiint y
gwnaent eu harfau rhyfel a'u hofíer g-waith ; ond yr ydys
wedi cael gafael mewn cyllyll mawrion, morthwylion, a

chrymanau. Nid ydys wedi dyfod o hyd i un peth wedi
ei wneud o arian, ond cyfarfyddir â chlust-fodrwyau aur.

Yr oedd seryddiaeth wedi gwneud rhyw gymaint o

gynydd, fel y dangosir gan sefyllfa y temlau, pedair

ongl y rhai a wynebant bedwar cwr y cwmpawd, ac yr
oedd amryw fathau o deial wedi cael eu dyfeisio. Cyf-
eirir at longau Ur yn aml yn yr ai'graphau, a sonia y
prophwyd Hebreaidd am y ' Caldeaid, sydd â'u bloedd

mewn llongau' (Esa. xliii. 14). Darfu i'r ychydig wydd-
oneg a feddent ddirywio yn ystod amser ; ond yr oedd
mawr son am dani mewn gwledydd eraiU, fel y cyfenwa

y beirdd Lladin ddewiniaeth a'r arferion cysylltedig â
hi wrth yr enw 'Caldeaidd.' Yr oedd eu creí'ydd aml-
dduwiaeth yn seryddol yn ei chymeriad, ac yr oedd i'r

planedau wybrenol eu heilun gynrychiolwyr. Yn gyntafj

yr oedd II, yr El Hebreaidd, neu lia yn yr Aipht, yr
Haul

;
yna trioedd o Ana, Belus, a Hea, a phob un â'i

•dduwies
;
yna trioedd eraiU o Haul, Lloer, ac Awyr, a

phob un â duwies
;
yna canlynai y planedau, megis Mero-

dach neu Jupiter, Nebo neu Saturn, Nergal neu Mars.

Mae saith can mlynedd yn paso heibio, yn ystod y rhai

y mae teyrnas Nimrod y sylfaenydd, Urukh yr adeilad-

ydd, a Cedorlaomer y rhyfelwr, yn cael ei goresgyn a'i

difrodi, a'i newid i raddavi helaeth mewn iaith a gwaed
trwy gymysgiad gwahanol hiliau o bobl. Darfu i'r gorch-

fygwyr Arabaidd deyrnasu ynghylch dau gant a hanner
o flyneddau, a chanlynwyd hwynt gan yr Assyriaid, y
rhai a orchfygasant Babilon dan Tiglatlii-Nin. Er mwyn
sicrhau y llywodraeth darfu iddynt noddi yr hil freninol

Assyriaidd, a cheisiasant lywodiaethu trwy ei hofíerynol-

iaeth, er yr arferai fath o allu annibynol. Y brenin cyntaf

yn y Uinell yma ydoedd un Nebuchodonosor, yr hwn a
ryfelodd â brenin Assyria, Assur-ris-ilim, ond a gollodd

y dydd. Darfu i'w fab, Tiglath-pileser, oresgyn Babüonia,

yr hon ydoedd dan Merodach-iddin-akhi, a chymeryd
meddiant o'r brifddinas. Megis rhwng Lloegr a Scotland

gynt, parhawyd rhyfel am flyneddau rhwng Assyria a
Babilon gyda lhvyddiant weithiau o du un blaid, a phryd
arall o du y llall. Llwyddodd Nabonassar i wneud ei

hun yn annibynol yn y diwedd, a Merodach-baladan a

sefydlodd ei awdurdod yn yr un flwyddyn ac y darfu

Sargon esgyn i orsedd Ninefeh. Y brenin hwn oedd y
gwr ddarfu anfon cenad â rhoddion i Hezeciah, naiU ai,

yn ol arfer breninoedd, i'w lawen-gyfarch am ei adferiad

i'w iechyd, neu, yn ol y Croniclau, i holi ynghylch y rhyf-

feddod a wnaethid yn y tir, sef dychwehad y cysgod ar

hyd ddeial Ahaz—y gwir ddiben yr holl amser ydoedd yr

hyn ddywed Josephus, sef tynu y brenin Hebreaidd i

gyngrair milwraidd mwy agos ag ef, fel diogelwch yn
erbyn gallu gorthrechawl Assyria. Darfu i'r brenin

Assyriaidd eiddigeddus ymosod ar unwaith ar Merodach-
baladan, a'i yru i alltudiaeth ar ol teyrnasu ddeuddeg
mlynedd ; ond yr oedd wedi aU-feddianu ei orsedd, a

chadwodd feddiant o honi ychydig fisoedd, pan y gwnaeth
Sennacherib yn ei fiwyddyn gyntaf ei ddiorseddu yn y
diwedd. Mae ar ciiUnder Bellino hanes y rhyfelgyrch

hwn. O'r diwedd daw i'r golwg yr hyn a adwaenir yn
arbenig fel yr ymerodraeth Fabilonaidd. Yr oedd teymas
Media wedi bod am gryn amser yn ymgyfodi i sylw dan

Cyaxeres, ac mewn cyngrair â Nabopolassar llywydd

Assyriaidd BabUonia, yr hon oedd wedi bod dau iau

Ninefeh am 1.50 o flyneddau, efe a ymosododd ar Ninefeh,

ac a'i dymchwelodd. Yna daeth Nabopolassar i fod yn
fi-enin annibynol BabUon, ynghylch 625 c.c, a theyrnas-

odd a gorchfygodd am lawer o flyneddau. Ynghylch y
flwyddyn 605 c.c. efe a gysylltodd ag ef ei hun yn Uyw-

odraeth y wlad ei fab Nebuchodouosor, sef Nabu-kuduri-

utzur y cof-golofnau.

Ei ryfelgyrch gyntaf oedd yn erbyn Pharaoh-necho, yr

hwn oedd ychydig cyn hyn wedi gorchfygu Josiah yn
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Megido, ac, fel íFrwyth ei fuddugoliaeth, a ddaliodd fedd-

iant o'r holl wlad o'r Euphrates i'r Aipht. Darfu i Nebu-
chodonosor gyfarfod ag ef yn Carcemis, a'i ymlid o'r maes.

Gan fyned yn ei flaen tua'r dehau y lle nesaf a gymerodd
ydoedd Jerusalem yn y drydedd flwyddyn o deyrnasiad

Jehoiacim, gan ddanfon Daniel a chaethion eraiU, a rhan

lestri'r deml, fel arwyddion buddugoliaeth, i'w brif-

ddinas. Yr oedd brenin yr Aipht wedi cael cymaiut o'i

wanychu gan ei orchfygiad fel na ddanfonodd ragor o

fyddinoedd goresgynawl i Syria. Ar ol marwolaeth Na-
bopolassar ei dad, brysiodd Nebuchodonosor yn groes i'r

anialwch gyda rhan o'i fyddin i BabUon, ac esgynodd i'r

orsedd yn ddiogel ynghylch 605 C.C. Yn mhen tair

blynedd ar ol hyn gwrthryfelodd Jehoiacim, a chyfododd
Phenicia mewn gwrthryfel. Gwnaeth Nebuchodonosor
ar unwaith warchae Tyrus, a chan fyned rhagddo i

Jerusalem gyda rhan o'i filwyr efe a'i cymerodd heb un
gwrthwynebiad, ac, yn ol Josephus, a osododd y bi'enin i

farwolaeth, ac a osododd Jehoiacin ar yr orsedd. Darfu
i'r brenin newydd dramgwyddo yn fuan, a gwarchaewyd
a chymerwyd Jerusalem drachefn

; ysbeiliodd y deml, a

chaethgludwyd y tywysogion a lluoedd o'r bobl i Babilon

:

' ni adawyd ond pobl dlodion y wlad ar oL' Sedeciah, yr
hwn a osodasid ar yr orsedd, ar ol teyrnasiad gwasaidd o

naw mlynedd, a wrthryfelodd oherwydd y gyngrair yd-
oedd wedi ífurfìo â'r Aipht. Y canlyniad oedd gwarchae

y ddinas am y pedwerydd gwaith dros ddwy flynedd, ei

dymchwehad, a dibobU y wlad. Danfonwyd prif swydd-
ogion y llywodraeth at Nebuchodonosor yn Riblah, ac yno
y cawsant eu gosod i farwolaeth gan y gorchfygwr creulon.

Ennillwyd buddugohaeth wedi hyn ar yr Aipht ; a'r holl

genedloedd, Assyria, Phenicia, Palestina, a'r Aipht a

ymostyngasant i arfau gorchfygol Nebuchodonosor.
Ond yr oedd adeiladau Nebuchodonosor mor nodedig

a'i frwydrau. Addurnodd ei brifddinas, ac a'i cadarnodd
â mur mawr, yr hwn a gynwysai fwy na .'500,000,000 o

dunelli o briddfeini; dadblygodd adnoddau amaethyddol

y wlad ; a gwnaeth ddwfr-ffbsydd, íFyrdd, a llefydd i

Iwytho Uongau. Dan ddylanwad ei haehoni daeth Babi-
lon yn ddinas newydd

;
yr oedd yn rhaid fod ei gyfoeth

oddiwrth ei ryfeloedd yn ddii-fawr, ac yr oedd ganddo
dorf aneirif o garchai'orion i'w gorfodi idd ei wasanaethu,
a chario allan ei gynlluniau adeiladoL Ni cheir ar y
priddfeini sydd wedi cael eu cloddio aUan o'r adfeiliau

eang ond un argraphiad yn unig, ' Nebuchodonosor, mab
Nabopolassar, brenin Babüon.' Mae Babilon wedi bod
am oesoedd yn gladdfa, o ba un yr ydys wedi cael digon
o ddefnyddiau i adeUadu llawer o drefydd, a'r un peth
sydd i'w adrodd ara briddfeini a geir yn ngharneddau
cant o ddinasoedd. Adeiladodd balas newydd o faintioli

anferthol, ail-adeiladodd deml Belus, a theml Merodach
yn Borsippa; gwnaeth 'erddi crogedig' i'w wraig o Fedia;
lluniodd ddwfr-gronfa anferthol o fawr o'r tu fewn i'r

ddinas, a elwid ' Yapur-shapu,' ac un arafl, yn 141 o

filldiroedd o amgylchedd, yn Sippara. Bost falch, ond
nid disylfaen ddarfu yngan pan, yn rhodio yn ei balas, y
dywedodd, ' Onid hon yw Babilori fawr, yr hon a adeil-

edais i yn frenindy y'nghryfder fy nerth, ac er gogoniant
fy mawrhydil' (Dan. iv. 29). Berosus, hanesydd Babilon-
aidd, fel y coff'heir efgan Josephus, a ddywed, 'Addumodd
deml Belus a'r temlau eraiU, mewn modd destlus dros ben,
aUan o ysbeUiau a gymerasai mewn rhyfeL AU-adeilad-

odd yr hen ddinas liefyd, ac ychwanegodd un araU atti

o'r tu allan, ac adferodd Babilon gymaint fel na fyddai
yn bosibl i neb a'i gwarchaeäi hi ar ol hyn byth i droi yr
afon fel ac i rwyddhau mynediad i mewn iddi ; a hyn a
wnaeth trwy adeUadu tri mur o gylch y ddinas fewnol a
thri o gwmpas yr im aUanoL Adeiladodd rai o'r muriau
hyn o briddfeini wedi eu Uosgi ynghyd â hitumen (math
o byg), a rhai o briddfeini yn unig. FeUy, wedi iddo
gadarnhau y ddinas yn ardderchog â muriau fel hyn, ac
addurno y pyrth yn orwych, ychwanegodd balas at yr un
y trigasai ei dad ynddo, a hwnw yn ei ymyl hefyd, ac yn
llawer mwy o uchder a'gwychder. Ond er mor orfawr a
gorwych ydoedd gorphenwyd ef mewn pymtheg niwrnod.
Yn y palas hwn yr adeUadodd rodfeydd uchel iawn, wedi
eu cynnal gan bileri ceryg ; a thrwy blanu yr hyn a elwid
yn baradwys grogedig, a'i Uanw â phob math o goedydd,
gwnaetli yr olygía yn berffaith debyg i wlad fynyddig.
Hyn a wnaeth i foddio ei wraig, oblegid ei bod hi wedi
cael ei dwyn i fynvi yn Media, ac yn hotí'o wlad fynyddig.

Ar y ' Lluman Argraphiad ' mae Nebuchodonosor wedi
rhoddi hanes am ei weithiau cawr-fawr.

'Yr argae dyblyg a ddechreuodd Nabopolassar, fy nhad,
ond heb ei orphen, a orphenais i. Nabopolassar a wnaeth
ei ffbs. Bliwymodd ei wely â dau wrthglawdd mawr o

briddfeini a morter. Efe wnaeth wrthglawdd yr Arakha.
Efe a amgaerodd yr ochr araU i'r Euphrates â phriddfeini.

Gwnaeth bont dros yr Euphrates, ond ni orphenodd ei

hatteg-furiau. . . . gwnaeth, â phriddfeini wedi
eu Uosgi mor galed a cheryg, trwy gymhorth yr Argiwydd
mawr Merodach, íFordd i gangen o'r Shimat at ddyfroedd
yr Yapur-shapu, dwfr-gronfa fawr Babilon, gyferbyn a
phorth Nin.

' Yr Ingur-beL a'r Nimiti-beL mur mawr dyblyg Babi-

lon, rni a'i gorphenais. Adeiledais ochrau ei ffbs â dau
wrthglawdd mawr o briddfeini a morter ; cysyUtais ef a r

un ac ydoedd fy nhad wedi wneud. Cadarneais y ddinas.

Yn groes i'r afon i'r gorUewin, adeiledais fur Babilon â

phriddfeini. Yr Yapur-shapu, dwfr-gronfa Babilon, trwy
ras Merodach, mi a'i cwbl lenwais á dwfr. A phriddfeini

wedi eu Uosgi mor galeted a cheryg, ac â phriddfeini yn
dalpau mawrion fel mynyddau y cadarneais, trwy ras

Merodach, yr Yapur-shapu, o borth Mula cybeUed a Nana,
yr hon ydyw amddiffynydd ei haddolwyr. CysyUtais ef

a'r hyn oedd fy nhad wedi wneud. Myfi a wnaethum
ffordd Nana, amddiffynydd ei haddolwyr. Pyrth mawrion
yr Ingur-beL a'r Nimiti-beL dwfr-gronfa Babilon, ar amser
ÎUfogydd a'i gorhfai. Myfi gyfodais y pyrth. Er eu
diogelu rhag y dyfroedd adeiledais eu sylfeini â phridd-

feini ac â morter. (Yna canlyn ddarluniad o'r pyrth,

ynghyd ag amryw fanyUon adeiladoL ag hanes yr addurn-

iadau, crog-leni, &c.) Er hyfrydwch dynolryw y Jlenwais

y ddwfr-gronfa. Wele, heblaw yr Ingur-bel, amddiffynfa

anoresgynadwy Babilon, adeUedais o'r tu fewn i Babüon,
ar yr ochr ddwyreiniol i'r afon, amddiffynfa ac na wnaeth
un brenin erioed ei bath—sef rhagfur hir o 400 o ammas
ysgwar— fel diogelwch ychwanegoL Cafuais y ffos

;

rhwymais ei wely â phriddfeini ac â morter ; ac adeiled-

ais ragfur hir cadarn wrth ei ben (X). Addurnais ei byrth.

Ei ddorau plyg a'i bileri a orchuddiais á chopr. Yn erbyn
gelynion rhyfygus, yr rhai oeddynt elyniaethus yn erbyn

Babilon, gwnaethum ddefnydd o ddyfroedd mawrion, fel

dyfroedd y raôr raawr. Ni chaniatawn i'r dyfroedd i
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orlifo, oiid cyflawnder ei lifogydd a berais i lifo rhag eu

blaen, gan eu lluddias â gwrthglawdd o briddfeini. Felly

y perífaith gadarneais araddiíFynfeydd Babilon. Bydded
iddi barhau ain byth

!

' (Rawlinson's Ande7it Moìiarc/a'es,

vol. iii. 524-25).

Oiid y'nghanol ei Iwyddiant dygwyddodd iddo gystudd

dyeithr. Ar fynyd o yingodiad y darfu i'r ergyd ei daro.

'A'r gair etto y'ngenau'r brenin, syrthiodd IJef o'r nef-

oedd, yn dywedyd, Wrthyt ti, frenin Nebuchodonosor, y
dywedir, Aeth y freniniaeth oddi wrthyt' (Dan. iv. 31).

'Gyrwyd efoddiwrth ddynion ;' ' rhoddwyd iddo galon

bwysttìl
;

' a'i drigfa oedd gyda bwystfilod y maes, ' hyd
oni tliyfodd ei flew ef fel plu eryrod, a'i ewinecld fel ewin-

edd adar.' llhyw fath o wallgofrwydd oedd y cystudd

hwn, yn yr hwn y tybiai taw ych ydoedd, ac y cynygai

weithredu yn y cymeriad hwnw. Gall fod Berosus yr

hanesydd yn cyferio at yr anhwyldeb hwn pan y dar-

lunia y brenin yn siarad fel gwallgofddyn penwan, ac

yn dywedyd geiriau 'dan ddylanwad dwyfol.' Mae
dernyn hynod yn y ' Lluman Argraphiad,' yr hwn a

ymddengys yn cyfeirio at y cyfwng pruddaidd yma yn
ei yrfa freninol.

'Am bedair blynedd (?) sedd fy Uywodraeth yn y
ddinas . . . yr hon . . . ni wnaeth lawenychu

(fy) iighalon. Yn fy holl diriogaethau ni adeiledais le

uchel i fy ngalhi ; ni thrysorais drysorau gwerthfawr fy

nheyruas. Yn Babilon ni osodais allan adeiladau i mi fy

hun a gogoniant fy nheyrnas. Yn addohad Merodach íy

arglwydd, hawenydd fy nglialon (?), yn Babilon, dinas ei

lywodraeth.a sedd fy ymerodraeth inau, ni chenais ei

glod (?), ac ni chynysgaethais ei allorau (h.y., ag aberthau),

ac ni lanheais y dyfr-íFosydd ' (Rawhnson's Ancient Mon-
arclu'es, vol. iii., p. 526).

Adferwyd Nebuchodonosor yn y diwedd i'w synwyrau,

ac megis y dywed am dano ei hun, ' Yn yr amser y
dychwelodd fy synwyrau attaf fi, a daethum i ogoniant

fy mreniniaeth, fy harddwch a'm hoywder a ddychwelodd
attaf fi, a'm cynghoriaid a'm tywysogion a'm ceisiasant

;

felly y'm sicrhawyd yn fy nheyrnas, a chwanegwyd i'm

fawredd rhagorol' (Dan. iv. 36). Bu farw ar ol teyrnasu

pedair a deugain o flyneddau, a phan y rhaid ei fod yn
bedwar ugain oed—oddeutu, mae'n debygol, 561 c.c.

Dwyreiniwr perffaith ydoedd ; nid ydoedd heb haelfryd-

edd, ond yn agored i iasau o gynddeiriogrwydd disym-

wyth ; megis pan ddarfu yru y tri llanc i'r ff'wrn dan, ac

y bygytliiodd y dewiniaid â dinystr uniongyrchol. Cyn-
ddeiriogrwydd trawslywodraethwr dwyreiniol ydoedd yr

eiddo ef, ac ni esyd y rhai hyny un gwerth ar fywyd
dynol, a thrwy bei'ffeithrwydd creulondeb perodd i Sede-

ciah fod yn llygad-dyst o farwolaeth ei ddau fab, cyn
iddo dynu ei lygaid. Ar yr un pryd yr oedd yn dduwiol
iawn yn ei íFordd ei hun, ac y mae o hyd yn talu diolch i

Merodach 'yr arglwydd mawr,' 'yr hynaf o'r duwiau,' 'yr

hynaf,'am ei Iwyddiant, ac y mae ei argraphau yn diweddu
yn gyffredin gyda deisyfiad am barhad o'i ffafr a'i nodded.

Canlynwyd Nebuchodonosor gan ei fab Efil-Merodach,
yr hwn ni theyrnasodd ond dwy flynedd, pan y darfu
Neri-glissar ei frawd ynghyfraith, gwr ei chwaer, flaenori

bradwriaeth yn ei erbyn, ac oherwydd ryw iyseddau o ba
rai y cyhuddid ef, a'i gosododd i farwolaeth. Efil-Mero-
dach, yn gofus o'r cyfeillgarwch oedd wedi bod rhwng ei

dad a'r caethion luddewig, a dangosodd garedigrwydd

i Jehoiacin, ac a'i rhyddhaodd o garchariad ac oedd
wedi parhau am bymtheg mlynedd ar hugain. Mae y
Neri-glissar yma, neu Nergal-shar-usur Rab-mag, fel y
ceir ei enw ar y priddfeini (Jer. xxxix. 3, 13), yn galw
ei hun yn fab Belzikkarsikun, brenin Babilon, efallai

' penaeth y Caldeaid,' yr hwn a ddaliai y deyrnas dros

Nebuchodonosor rhwng amser marwolaeth ei dad a'i

ddychwehad yntau i'r brifddinas o'i ryfeldaith i'r Aipht

;

neu efallai y berthynas a weinyddai y llywodraeth yn
ystod gwallgofrwydd y brenin. Bu farw Nergal-sharazer

ar ol teyrnasu pedair blynedd, ac a ganlynwyd gan ei fab

Laborosoarchod, yr hwn nid oedd ond plentyn, a'r hwu,
yn mhen ychydig fisoedd, ac ynghanol Ilawer o gyhudd-
iadau, a ddirdynwyd i farwolaeth. Ar ol iddo ef farw,

dewisodd y teyrntradwyr i'r orsedd wag ddyn a elwid

Nabonadius, ond a elwir Labynetus gan Herodotus, ond
siUebir yr enw ar y cof-golofnau yn Nabu-nahid, neu
Nabu-induk. Fel Nergal-sharezer yr oedd ei dad yn
Rab-mag, ond nid ydoedd yn perthyn dim i'r hil freninol

ddiweddaf, etto, fel peth digon cyflfredin yn mhlith traws-

lywodraethwyr,priododd naiU a'i gweddwNergal-sharezer,
neu ryw chwaer iddi, sef merch arall i Nebuchodonosor.
Ond yr oedd diwedd yr ymerodraeth yn agosau. Yr oedd
teyrnas newydd rymus wedi cyrhaedd ei maintioli

;
yr

oedd y fyddin Medo-Persiaidd wedi dyfod yn beiyglus o

nerthol, a darfu Lydia, oherwydd cael ei bwgwth ganddi,

geisio a chael cyngrair â Nabonadius. Nabonadius, yn
gwybod y perygl y gwnaethai ei liun yn agored iddo

trwy ymuno â'r cyngrair hwn, a aeth ynghylch cadarnau
amddifíynfeydd ei brifddinas, trwy gyfyngu mewn muriau
yr afon a lifai trwyddi, ac i adeiladu y gweithiau hyny ac

a briodolir gan Herodotus i frenines o'r enw Nitocris.

Mae rhai o brîddfeini y gwrthgloddiau hyn yn d\vyn ei

enw. Efallai taw merch Nebuchodonsor oedd y frenines

a ddygai yr enw Aiphtaidd Nitocris, ac iddi briodi yn
gyntaf y traisfeddianydd Nergal-sharezer, ac yna a'r ail

draisfeddianydd Nabonadius, a gallasai y ddau, ff^I yr
awgryma Rawlinson, deyrnasu trwy ei hawl hi. Aeth
pedair blynedd ar ddeg heibio cyn i Cyrus ddyfod yn
agos, a darfu i'r brenin Babilonaidd dderchafu ei fab

ifanc, Belsassar, i gyfranogiad o'r gallu breninol, fel y
dangosir ar rai cylmders a geir yn Mugheir, yn y rhai y
dyrchefir gweddi ar ei ran. Yn ol y duU Hebreaidd o

gyfi'if perthynasau, gelwid Belsassar yn fab i Nebuchod-
onosor, er, mewn gwirionedd, nad ydoedd ond ei wyr.

Cyfarfyddodd Nabonadius â byddin Cyrus ar y i'hyfel

faes, ond ei orchfygu a'i ymlid a gafodd, ac yn eu blaenau

yr aeth y milwyr Persiaidd tua'r brifddinas. Yr oedd y
lle wedi cael ei amddifFyn mor dda gan Belsassar fel yr

anobeithiai Cyrus ei gymeryd, a chan alw yn ol ran fawi

o'i fyddin, penderfynodd wneud defnydd o foddion tra

hynod i gyrhaedd ei amcan. Trodd o'i gwely yr afon

Euphrates, yr hon a redai trwy y ddinas, fel y gwneid hi

yn rhydadwy i'w fyddin. Yna dysgwyliodd am ddyfodiad

y wledd, pan y byddai y ddinas wedi ymroddi i loddesta.

Y noson angeuol a ddaeth, ac fel y canlyn y dai'lunir gwyl
yr ynfydion :

' Belsassar y brenin a wnaetb wledd fawr i

fil o'i dywysogion, ac a yfodd win y'ngwydd y mil. Wrth
flas y gwin y dywedodd Belsassar am ddwyn y Ilostri

aiu' ac arian, a ddj'gasai Nebuchodonosor ei dad ef o'r

deml yr hon oedd yn Jerusalem, íel yr yfai y brenin a'i

dywysogion, ei wragedd a'i ordderchadon, ynddynt. Yna
11
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y dygwyd j llestri aur a ddygasid o deml t Dduw, yr

hwn oedd yn Jemsalem ; a'r brenin a'i dywysogion, ei

wragedd a'i ordderchadon, a yfasant ynddynt. Yfasant

win, a mohannasant y duwiau o aur, ac o arian, o bres, o

haiarn, o goed, ac o faen ' (Dan. v. 1-4). Darfu i'r Uaw-
ysgrifen ar y mur, a'r geiriau dirgel, frawychu y gwledd-

wyr, pan y darfu y fam frenines, Nitocris efallai, wysio

Daniel, i mewn, ac efe a ddarllenodd dynged y brenin a'i

deyrnas. Yr oedd y meddwdod mor gyíîredinol fel yr

esgeuluswyd y ddinas
;
yr oedd y dorau a'i diogelent yn

y manau yr ai yr afon i mewn ac allan o honi wedi cael eu

gadael yn agored ; aeth y Persiaid mewn heb fod neb yn
cynyg eu Uuddias ; syrthiodd y ddinas ddigymorth i'w

dwylaw ; cariwyd tân a chleddyf trwyddi ; cigyddiwyd

y gloddestwyr nieddw yn y modd mwyaf echi'ydus; tra y
rhuthrodd mintai eofn o ymosodwyr mewn i'r palas, ac a

osodasant i farwolaeth y brenin a gwyr ei lys. 'Y noson
hono y lladdwyd Belsassar brenin y Caldeaid, a Darius y
Mediad a gymerodd y freniniaeth.' Mae darluniad Hero-
dotus fel y canlyn, ac y mae ei sylwadau ei hun yn
awgrymiadol ; oblegid yr oedd y ddinas, pe wedi ei

phriodol ddiogelu, yn anoresgynadwy gan fath fyddin

ymosodawl ac oedd gan Cyrus :

—

' Yr oedd Cyrus,' eb efe, ' wedi cael ei ddarostwng i

gyfyngder mawr, gan fod yr amser yu myned heibio, ac

yntau heb allu menu dim ar y Ue. Yn y sefyllfa helbuhis

hon darfu naill a'i i ryw un daflu yr awgrym iddo, neu
ynte fe feddyhodd am gynUun yr aeth rhagddo i'w osod

mewn gweithrediad. Gosododd ran o'i fyddin yu y man.
Ue yr a yr afon mewn i'r ddinas, a rhan araU o'r tu cefn

i'r man Ue yr a yr afon aUan o houi, gan orchymyn i'r

milwyr i fyned i'r dref ar hyd wely yr afon cygynted ac

y buasai yn ddigon bas i'w gaUuogi i wneud hyny. Yna
ymneiUduodd ef ynghyd â'r rhan anfilwraidd o'i lu, ac a
aeth i'r fan Ue yr oedd Nitocris wedi cloddio cawg i'r afon,

a Ue y gwnaeth ef yn gymwys yr hyn a wnaethid ganddi
hithau yn flaenorol : trodd yr Euphrates ar hyd canal i'r

cawg, yr hwn nid ydoedd y pryd hwnw ond morfa, ac

ar yr hyn y suddodd yr afon gymaint fel y daeth gwely
naturiol yr afon yn rhydiadwy. Ar hyn y Persiaid y
rhai oeddynt wedi cael eu gadael i'r dyben yn Babilon ar

lan yr afon a aethant i'r dwfr, yr hwu oedd wedi gostwng
cymaint fel na chyrhaeddai yn uwch na chanol morddwyd
dyn, ac yn y ffordd hon aethant i mewn i'r dref. Pe
gwybuasai'r BabUoniaid beth oedd Cyrus yn ei gylch,

neu pe sylwasent ar eu perygl, ni fuasent yn goddef i'r

Persiaid fyned mewn i'w dinas, yr hyn a ddarfu eu Uwyr
ddinystrio, ond diogelasent furiau ystrydoedd a ymylent
ar yr afon, a thrwy esgyn i ben y muriau ar bob tu i'r

afon daUasent y gelyn megis mewn magl. Ond fel y bu
hi, daeth y Persiaid yn ddiarwybod ar eu gwarthaf, ac a
gymerasant y ddinas. Oherwydd dirfawr faintioh'r Ue
ni wyddai trigianwyr y rhanau canol (fel y tystia trig-

ohon BabUon), am hir amser wedi i'r rhanau nesaf aUan
gael eu cymeryd, ddim am yr hyn oedd wedi cymeiyd Ue,

ond, gan eu bod yn gwledda, parhauasant i ddawnsio a
gloddesta hyd nes iddynt wybod trwy brofiad fod y
ddinas wedi cael ei chymeryd. Y cyfryw ydoedd yr
amgylchiadau dan ba rai y cymerwyd Babilon y tro
cyntaf' (Herodotus, i. 313, 328).

Llawer ymosodiad araU a wnaed ar Babilon ar öl hyn,
ac mewn amseroedd olynol aeth dan lawer o gyfnewid-

iadau. O dan lywodraeth y Medo-Persiaid cadwodd
feddiant ar lawer o elfenau ei gorwychder blaenorol.

Ewyllysiai Alexander Fawr ar ol gorchfygu Persia i

adferu BabUon i'w gwychder cyntefig, ac yr oedd wedi
gwneud parotoadau ar gyfer hyny pan y bu farw. Yna
Seleucus Nicator a adeiladodd ddinas newydd Seleucia,

ddeugain mUltir i'r gogledd, ac a'i Uanwodd â mUoedd o

ddinasyddion y brifddinas wreiddiol. Ymosodwyd arni

gan Antigonius, Demetrius Poliorcetes, Antiochus, a'r

Parthiaid, fel y darfu iddi yn raddol syrthio i ddirywiad.
Dywed Strabo, o gylch 30 cc, ei bod yn un diffaethwch
anferth. Ychydig yn ddiweddarach dywed Pausanias fel

hyn am y lle, ' Yr oU o BabUon sydd yn aros yn awr
ydyw teml Belus, a muriau'r ddinas

;

' a defnyddid y
muriau hyny yn nyddiau Jerome fel cloddiau parc yn yr
yr hwu y cedwid creaduriaid i'w hela. Yr oedd Babilon,

pan yn ei gogoniant, yn un efallai o brif ddinasoedd y
byd, ac yn Ilawer mwy na Ninifeh. Herodotus, yr hwn
a'i gwelodd ar ol iddi gyrhaedd uchelion ei gogoniant, a'i

darlunia fel y canlyn. Nis gellir penderfynu yn gywir
amser ei ymweliad ef a hi, ond tybir iddo ymweled a hi

oddeutu 450 CC:—'Yr hyn a ganlyn,' medd ef, 'sydd
ddarluniad o'r Ue ; saif y ddinas ar wastadedd eang, ac y
mae yn ysgwar perffaith, 120 o ystadau bob ffordd, fel

mae'r amgylchedd yn 480 o ystadau. Tra mae ei maint

y fath, nid oes un ddinas arall yn dyfod i fynu â hi mewn
gwychder. Amgylchir hi yn y Ue cyntaf gan ffos lydan
a dwfn a Ilawn o ddwfr, tu cefu i'r hwn y cyfyd mur 50
cufydd breninol o led a 200 o uchder. Ac yma ni ddylwn
esgeuluso enwi y defnydd wneir o'r pridd a gloddiwyd o'r

ffos fawr hon, a'r duU y gwnaed y nmr. Cygynted ac y
cloddiasent y flbs, troient y pridd a gloddid allan yn bridd-

feini, a phan fyddent wedi gwneud nifer digonol o honynt
Uosgent y priddfeini mewn odynau. Yna dechreuent adeil-

adu, ac a osodent briddfeini o gylch ymylon y fibs
;
yna

aent rhagddynt i adeüadu y mur ei hun, gan ddefnyddio
yn forter neu cement byg poeth, neu hitumen, gan osod haen
o gyrs plethedig ar ben pob degfed cwrs ar hugain o

briddfeini. Ar ochrau y mur, ar ei ben, adeiladent dai o

un ystafell, ac yn gwynebu eu gilydd, gan adael digon o

le rhyngddynt i gerbyd pedwar ceffyl i droi. Yn am-
gylchedd y mur mae 100 o byrth, oll o bres, â Ilintamau
ac ystlys-byst o bres. Dygid y hitumen (neu fath o byg)

a ddefnyddid at y gwaith i Babüon o'r Is, afon fechan a
redai i'r Euphrates yn y man Ue saif dinas o'r im enw, ac

ynghylch taith wyth diwrnod o Babilon. Ceir digonedd
o dalpau o hitumen yn yr afon hon.

' Pthenir y ddinas i ddwy ran gan yr afon Euphrates,

yr hon a lifa trwy ei chanol. Mae mur y ddinas o bob tu

wedi ei hadeiladu liyd at ymyl yr afon; ac oddi yno oddi

wrth gonglau y mur carir ar hyd bob tu i'r afon glawdd
o briddfeini wedi eu Uosgi. Mae y rhan luosocaf o'r tai

yn rhai tair a phedair llofft ; mae yr holl ystrydoedd yn
rhedeg yn unionsyth, nid yn unig y rhai sydd yn rhedeg
yn yr un cyfeiryd a'r afon, ond y croes-ystrydoedd a

ai'weiniant i lan y dwfr. Yn y manau Ue terfyna yr

ystiydoedd hyn yn yr afon mae pyrth isel yn y clawdd
sydd yn rhedeg ar lan yr afon, y rhai, fel pyrth mawrion

y mur allanol ydynt o bres, ac yn agor ar y dwfr. Y miu-

allanol ydyw prif amddiffynfa y ddinas. Y mae, fodd

byiiag, ail fur mewnol, o lai trwch na'r cyntaf, ond heb

fod yn fawr Uai ei gadernid.
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'Mae caiiolbai tli pob rhaniad o'r dref'yn cuel ei gymeryd
i fynu gan auiddiííynfa. Yn un o honynt y sefai palas y
breninoedd, wedi ei amgylchu gan fur mawr cadarn; yn y
llall yr oedd cyntedd santaidd Jupiter Behis, ysgwar cau-

edig, dau ystad bob flbrdd, ac iddo byrth o bres sylweddol.

Ynghanol y cyntedd yr oedd twr o waith saer maen, un
ystad o uchder a Ued; ac ar liwn yr oeddid wedi adeiladu

ail dwr, ac ar hwnw drydydd, ac felly i fynu hyd at yr

wythfed. Mae yr esgynfa i'w ben oddi allan, ar hyd
Iwybr sydd yn troi o amgylch yr holl dyrau. Pan fyddis

wedi cyrhaedd hanner y Sbrdd i ben y twr, ceir gorpliwys-

fan a llefydd i eistedd, lle yr arfera pobl eistedd ychydig

aniser ar y íFordd i'w goppa. Ar ben y twr uchaf y mae
teml eang, ac o fewn y dernl saif gorwedd-fan o faintioli

anarferol, wedi ei addurno yn harddwycli, a bwrdd o aur

wrth ei ochr. Nid oes un saif-lun o im math wedi cael

ei osod fynu yn y lie, ac nid oes neb yn trigianu yr

ystafell y nos ond un ddynes anedig o'r lle, a'r hon, fel y
tystia y Caldeaid, oífeiriaid y duw hwn, a ddewisir iddo

ef ei liun gau y duw o holl fenywiaid y wlad.
' Islaw, yn yr un cyntedd, y mae ail deml, yn yr hon y

raae cerf-hm o Jupiter yn ei eistedd, oU o aur. O flaen

y llun saif bwrdd mawr o aur; ac y mae yr orsedd ar ba

un yr eistedd, a'r sylfaen ar ba un y gosodwyd yr orsedd,

oll aur. Hysbysodd y Caldeaid fi fod yr holl aur yn
800 talent o bwysau. Ü'r tu allan i'r deml y mae dwy
allor, un o aur pur, ar ba un nid yw yn gyfreithlon i

offrymu dim ond creaduriaid yn sugno
; y llall, alior

gyft'redin, ond o faintioh mawr, ar yr hon yr aberthir

creaduriaid wedi cyrhaedd eu cyflawn faintioli. Ar yr

allor fawr hefyd y byddai y Caldeaid yn Uosgi y thus, o

ba un yr offrymir cymaint a 1000 o dalentau o bwysau ar

wyl ddydd y duw. Yn amser Cyrus yr oedd hefyd yu y
deml hm dyn dcuddeg cufydd o daldra, ac yn gyfangwbl
o aur pur. Ni welais i fy hun ddim o'r ddelw hon, ac

adrodd yr ydwyf yr hyn ddywedodd y Caldeaid wrthyf
yu ei chylch. Bu Darius, mab Hystaspes, mewn cydfrad-

wriaeth i gario y ddelw hon ffwrdd, ond methodd a bod
yn ddigon dewr i osod ei ddwylaw arni. Darfu i Xerxes,

fodd bynag, mab Darius, ladd yr offeiriad yr hwn a om-
eddodd iddo symud y ddelw, ac efe a'i cymerodd ymaith.

Heblaw yr addurnau ydwyf newydd enwi, y mae nifer

mawr o roddion anghyoedd yn y cyntedd santaidd (Hero-

dotus, i. 314).

Gwna Herodotus y ddinas yn ysgwar, pob ochr yn
bedair miUtir ar ddeg, a'r holl amgylchedd yn un ar

bymtheg a deugain o filltiroedd, a'r arwynebedd amgau-
edig yn agos i ddau gant o filltiroedd ysgwar. Mae
hen ysgrifenwyr eraill yn gwahaniaethu yngylch maintioU

y Ue, a gwna Ctesias hi yn Uai o'r hanner ; a'r canlyniad

yw nad oedd y ddinas yn mhell o fod yn ddeugain miUtir

o amgylcliedd. Talaeth wedi ei hamddiffyn ydoedd yn
hytrach na thref gaerog. Nid oeddid wedi adeiladu ar

yr hoU dir oedd yn amgylchedig gan y muriau
;
yr oedd,

o'r tu arall, lawer iawn o hono heb un t arno, a charid

yn mlaen orchwyhon amaethyddol o fewn i'r ddinas. Mae
ainryw o haeriadau Herodotus yn gyfiawn deilwng o

anghrediniaeth. Yr oedd uchder y muriau, meddai efe,

yn 200 o gufyddau breninol, neu ynghylch 335 o droed-
feddi, ac yn hanner can cufydd o led—yr hyn sydd yn
amlwg angliywir. Yn ol Clitarchus a Strabo, triugain a
pliymtheg oedd yr uchder, a deuddeg ar hugain oedd y

lled ; hyny yw, dyna oedd eu huchder yn amser Alexan-
der. Nid oes amheuaeth nad oeddynt yn uchel a llydan

iawn ar y cyntaf. Mewn cyfeiriad attynt dywed y
prophwyd Jeremiah (li. 53, 58), ' Er i Babilon ddyrchafu
i'r nefoedd, ac er iddi gadarnhau ei hymddiffynfa yn
uchel, etto anrheithwyr a ddaw oddi wrthyf fi, medd yr
Arglwydd. Fel hyn y dywed yr Arglwydd, Gan ddryllio

y diylhr Ilydain furiau Babilon, a'i huchel byrth a losgir

à thí^n ; a'r bobl a ymboenant mewn oferedd, a'r cenedl-

oedd mewn tân, a hwy a ddiffygiant.' Yr oedd y Gerddi
Crogedig yn gwneud i fynu ysgwar o 400 o droedfeddi

Groeg, neu uchder o driugain a phymtheg o droedfeddi,

ac yn cael eu cynnal i íynu gan restr o fwäu wedi eu
hadeiladu un uwchlaw y ilall. Yr oedd yr arwyneb wedi
ei blanu â choedydd a phlanigion anghyô'redin, ac yr oedd
rhai o'r coed o faintioli anferthol, deuddeg troedfedd o am-
gylcliedd, yn ol tystiolaeth Quintus Curtius. Yr oedd y
dwfr er eu dyfrhau yn cael ei humpo o'r Euphrates. Yr
oedd ystafelloedd prydferth wedi cael eu hadeiladu yn
nghanol y bwäu agored. Yr oedd yr holl adeiladau, y
tai, y muriau, y palasau, y temlau, a'r tyrau, wedi eu
gwneud o briddfeini, a chwedi eu cemento â Mtumen, ac

ychydig haenau o gyrs plethedig.

Yr oedd y priddfeini o ba rai yr adeiladwyd Babilon o

ddau fatli—rhai wedi eu crasu ym yr haul, a'r lleill wedi
eu Ilosgi mewn odyn. Mae y blaenaf yn fwy eu maint,

ac o ddefnydd mwy cyffrediia na'r olaf, ond ymddengys
eu bod mor galed a'r ceryg calettaf Maent yn gynwys-
edig o glai wedi ei gymysgu á gwellt wedi ei dori yn fân,

neu gyrs toredig, a chwedi eu crasu yn yr haul. Cyfan-
sodda y priddfeini hyn y rhan dufewnol o unrhyw sylfeini

cedyrn a geir yn yi' adfeiJiau ; ond yr oedd yr adeiladau

mwy pwysig wedi eu gwynebu â'r priddfeini llosgedig

harddaf, o ba rai ceir nifer ac ydynt hyd yn od yn awr
yn hyuod o ffres yr olwg arnynt. Yr oedd y priddfemi

wedi eu cemento ynghyd mor gadarn fel, serch eu caled-

rwydd, mai prin y gellid eu gwahanu oddiwrth y morter
-—mewn gwirionedd yr oedd braidd yn amhosibl eu
gwahanu ; ac i'r amgylchiad hwn yr ydym i briodoli eu
diogelwch. Gan fod haenau y cement yn deneu iawn,

ymddangosai yn hynod iawn eu bod yn medru dal yn
iighyd mor gadarn y cwrsiau o briddfeini. Ar y pridd-

feini yr oedd ysgrifau neu argraphau yn gyffredin

;

ond mae yr ochrau ar ba rai mae'r argraphau wedi cael

eu stampo wedi eu gosod bob amser â'u gwyneb lawr.

Paham y gosodid hwynt felly nis medrwn ddychymygu,
ond felly y mae gyda holl weddillion cyntefig Babilonia.

Ond sercli ei bod wedi ei chyfansoddi o'r defnyddiau
cjrffredin hyn, yr oedd jn ddinas hynodfawr—^poblog a

Ilwyddianus, ' y dref aur,' ' prydferthwch y teymasoedd,'
' gogoniant godidawgrwydd y Caldeaid.' Ond, yn ol

prophwydoliaeth, mae wedi myned ' yn garneddau ' (Jer.

li. 37); mae yr adeiladau wedi eu malurio, fel mae y
cyfryw ddefnyddiau yn dueddol i wneud ; carneddau a'r

garneddau a guddiant ei safle, ynghyd â gweddillion

lluosog o briddfeini a Ilestri pridd. Yr hyn sydd yn
taro meddwl y teithiwr ag arswyd ydyw y carneddau

dirfawr o falurion. 'Pa fodd yr aeth Babilon yn ddi-

ffaethwch yn mysg y cenedloedd ?

'

Y carneddau yn nghymydogaeth Hillah ydyw adfeiliau

yr hen Fabilon ; ond mae eu chwilio, er yn orchwyl dydd-
orol, wedi ei ganlyn â chryn siomedigaeth. ' Oddiwrth
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hanesion teithwyr diweddar/ medd liich, ' dysgwyliais

gael ar sefyllfa Babilon fwy ac hefyd lai nac.a gefais.

Llai—oblegid nas gallaswn íFurfio un dychymyg am
eaugder dirfawr yr holl adfeiliau, nac am faint, cadernid,

a sefyllfa beríiaith rhai rhanau o honynt ; a mwy—
oblegid y meddyliais y gallwn wneud allan ryw olion,

gan nad pa mor amherífaith, o lawer o brif adeUadau

Babüon. Dychymygais y gallwn ddweud, " Dyma lle yr

oedd y muriau, a hyn a hyn raid fod eangder yr awyneb-

edd ;
yma y sefai y palas ; a hwn yn ddios ydoedd twr

Belus." Cefais fy nhwyllo yn gyfangwbl. Yn Ile ychydig

gameddau ar eu penau eu hunain, cefais yr hoU wlad wedi

ei gorchuddio ag olion adeiladau, mewu rhai manavi yn
gynwysedig o furiau priddfeini, hynod o íFres yr olwg

arnynt ; mewn manau eraill yn gynwysedig o restr dir-

fawr o garneddau o falurion, o'r fath fiurfiau anmhender-

fynol, amrywiaeth, ac eangder, fel y gwnaent ddyrysu

pwy bynag a gynygasai flurfio un amcan-dyb yn eu cyîch'

(liich, Second Mem. i. 21).

Mae y rhan fwyaf o'r adfeiliau ar y tu dwyreiniol i'r

afon Euphrates. Mae tri o garueddau anferth ac sydd yn
deilwng o sylw neiUduoI, ac a elwir y Mujelibe, y Kasr,

a'r Bryn Amram.
gylch pum miUtir i'r gogledd o HiUah, deuir at y

cyntaf o'r carneddau dirfawr hyn, sef Mujelibe. Ei fturf

ydyw ysgwar hir. Mae ei ochrau yn gwynebu prif fanau'r

compod, ac o eangder afreolaidd—gan fod yr un gogleddol,

yn ol Rich, yn 200 o latheidiau o hyd, yr un deheuol yn
219, yr un dwyreiniol yn 182, a'r gorUewinol yn 136.

Mae uchder y dehau-orllewin, neu yr ongl uchaf yn 141

o droedfeddi, ac amgylchedd yr holl garnedd yn 2211 o

droedfeddi. Dengys yr hoU wynebau, yn enwedig y
wyneb a edrych tua'r gorUewin, arwyddion mewn amryw
fanau o waith priddfeini—^y

priddfeini wedi eu crasu yn
yr haul a'u cymysgu â gwellt wedi ei fan-dori, neu gyrs

toredig, a chwedi'eu cemento â Uaid, a haen o gyrs rhwng
pob haen o briddfeini. Dengys y tunnels a yrwyd i

waelod y garnedd, yn gydwastad â'r gwastadedd, fod yr

adeilad wedi cael ei ddiogelu gan fur o briddfeiui wedi eu

llosgi, ac yn cael ei gynnal gan bileri a rhag-furiau o'r un
defnydd. Mae y priddfeini crasedig, yn gystal a'r rhan
fwyaf o'r rhai geir yn gyfaiu ynghanol y malurion Ile yr

ydys wedi twrio iddynt, yn dwyn enw Nebuchodonosor,
a chwedi eu gosod mewn morter gwyn teg. Mae yn y
garnedd amryw gymoedd culion dwfn, a chwedi eu ffiirfio

mewn rhan gan ddylanwad yr elfenau, ac mewn rhan gan

y Turciaid wrth dwrio am drysor cuddiedig. Etto cyf-

arfyddir â chelloedd tanddaearol wedi eu hadeiladu yn
rheolaidd, ac ynddynt ceir maen-eirch yn cynwys esgyrn
dynion, Uestri pridd, ynghyd â phriddfeini yn dwyu
argraphiadau mewn Ilythyrenau gwrthaing-debyg. Mae
amryw o'r cloddiadau yn treiddio yu mhell mewn i gorph
yr adeUad, gan wneud troion ongîawg ; ac y mae llawer,

yn ddigon tebygol, na chawsant erioed eu cloddio, a gwylia
drostyut anifeiliaid gwyllt yr anialwch. Mewn gair mae
y llefydd tanddaearol hyn, dros y rhai y taenid ystafell-

oedd breninoedd, yn awr yn Iletty a diogelfa j jackalls ac

anifeiliaid rheibus eraill.

Mae yr aU garnedd fawr o falurion, yr hwn sydd yn
gorwedd ynghylch miUtir i'r dehau yn parhau i ddwyn
yr enw Kasr, h.y., y palas. Ffurfia yn agos i ysgwar o

700 Uath bob ochr, ac ymgyfyd 70 o droedfeddi uwchlaw

y gwastadedd. Mae pawb olion yn dangos ei fod yn gyf-

ansoddedig o adeiladau Uawer rhagorach na phob un o'r

UeiU, ar yr ochr ddehau i'r afou, o ba rai y mae unrhyw
weddUlion yn ai-os. Mae y priddfeiui o'r fath oreu ; ac

er taw dyma'r man yr ymddengys i'r rhan fwyaf o houynt
gael eu cymeryd ymaith o hono, mae peth afrifed ar ol

etto. Ond fel mae yr yspeiliwyr wedi cloddio y garu yn
mhob cyfeiriad, a chwedi troi Uawer o hono i grugiau o

•ysbwrial, nis geUir penderfynu ymddangosiad ac eangdei-

gwreiddiol yr adeilad. Mae y muriau yn mhob man
wedi eu gwueud o briddfeini Uosgedig teg, a chwedi eu
cemento â'r morter calch goreu, ac yn mysg yr adfeUiau

ceir darnau llestri alahaster, priddlestri o wneuthuriad
teg, a Uawer iawn o diles wedi eu gorchuddio â plinlish

cymysgüw, ac y mae y IIiw yn hyuod o fíi-es. O'r adfeU-

iau hyn y cloddiwyd aUau lun mawr llew yn sefyU uwch
ben dyn a'i freichiau ar led. Mae y Uuniau mewn hasalt

dn, a chwedi eu gwneud mor farbaraidd o anghelfydd fel

i ddangos nad oedd fawr gynydd wedi cael ei wneud
mevm celfyddyd, neu ynte fod y gwaith wedi ei adael

heb ei orphen gan y cerfiwr. Cafwyd yma hefyd cijlînder

mawr o glai Ilosgedig ac argraph arno mewn llythyrenau

gwrthaiug debyg ; a chafwyd sòl o agate o wneuthuriad
destlus, ar yr hon yr oedd Uun oíîeiriad ynghyd ag amryw
arwydd-Iuniau o addoliad y Sabeaid; a chi mewn hrome,

tair modfedd o uchder, a thorch aur pur am ei wddf Ar
ben y garnedd mae adfaU hynod iawn, yr hwn, ar ol iddo

gael ei ddinoethi a'i wahanu oddiwrth yr ysbwrial, sydd

yn weledig o gryn bellder, ond mor hynod fíi'es yw ei

ymddangosiad, fel na foddlonid Mr. Rich taw adfail Babi-

louaidd ydoedd hyd nes ei fanwl chwilio. Mae yn gyn-

wysedig o amryw furiau a phUeri (y rhai a wynebant
bedwar man y compod) wyth troedfedd o drwch, wedi

eu haddurno mewn rhai manau á Ilefydd i osod delwau

ynddynt, ac mewn manau eraill wedi eu cadamau ag

atbileri a rhagfuriau wedi eu hadeiladu o briddfeini Uosg-

edig teg, ac yn awr yn berffaith lan a'u hymylon yn Ilym,

wedi eu gosod mewn cement morter calch yn meddu y fath

allu cysylltawl, fel y darfu i'r sawl a garient y pridd-

feini ffbrdd, er mwyu adeUadu mewn manau eraill, roddi

fynu gweithio yma oherwydd yr auhawsder o dynu y
priddfeini allan yn gyfan. Mae penau y muriau hyn
wedi eu dryllio, a gaUasent fod ar y cyntaf yn Ilawer

uwch. Ar yr ochr allanol maent wedi cael eu clii'io ffordd

bron i'r sylfeini, ond oddifewn maent wedi eu Ilanw ag

ysbwrial yn mron i'w pen. Dengys rhai damau o'r

muriau, o'r un wneuthuriad, ac yn seíyll mewn pelldai-au

gwahanol oddiwrth eu gilydd, nad ydyw yr hyn sydd yn
aros oud rhan fechan o'r adeilad gwreiddiol (Layard,

Nineveh ayid Bahüon, 505). Mae yn amgylchiad hyuod

fod y pY-iddfeini bob un wedi eu stampo ag enwau a

theitlau Nebuchodonosor. Mae Ilechi ag enw y brenin

arnynt, ac yn cynwys hanes adeilad y palas, wedi eu

cymeryd o'r garu, ac yn gwasanaethu y dybeu o wueud

y Ue aUan. Mae Ilawer o lechi a ddygwyd gan Sir H.

Rawlinson o'r Kasr yn dwyn yr argraph, ' Palas Nebu-

chodonosor.' Mae un o'r rhai hyn yn y British Museum.
Oddeutu 800 o ells i'r dehau i'r Kasr mae y trydydd

casgliad o adfeiliau a elwir Carn Amram. Mae ei ffurf

yn debyg iawn i guadranf. Mae yn Uawer mwy ei faint

na'r Kasr, gan ei fod yn 1100 o latheidiau o hyd, ac yn

800 yn y man lletaf. Mae ei uchder yn amrj'^wio, ond
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giill fod y rhan uchaf ynghylch .00 neu 60 troedfedd

uwchlaw lei:el y gwastadedd. Mae yr oU o'r adfeiliad

aníerthol hwn wedi ei gloddio a'i rwygo yii ddwfn ; a

chan fod cynifer o'r priddfeini a allesid eu cael yn rhydd

wedi eu cario ymaith, mae troed y teitliiwr yn suddo bob

cam raewn llwch llaes ac ysbwrial. Ymddengys fel wedi

ei gwbl ysbeilio o bawb defnyddiau adeiladu ; nid oes dim
yn aros yn awr ond un bryn ucliel, pridd yr hwn sydd yn
gymysgedig â darnau o briddfeini drjdhedig, priddlestri

cocliion, tile, morter, gwydr, cregin, a darnau o motlier-of-

Ijcarl (jMignan, Trav. in Chaìdoìa., 199).

Y fath ydyw y prif adfeihau ar yr ochr ddeheuol i'r

Euphrates. Ar yr ochr ddwyreiniol nid oes dim adfeiliau

yn nghymydogacth yr afon, etto o fewn pellder o chwech
milltir o Hillah, mewn cyfeiriad dehau-orllewinol, ac wyth
neu naw militir o'r man nesaf at yr adfeiliau sydd wedi
eu darhmio, mae yn sefyll y mwyaf anfeith o'r hoU wedd-
ilhon hynodfawr hyn, ac i'r hwn y rhydd yr Arabiaid yr

enw Birs Nimrud. I sylwedydd cyífredin edrych y garn

fel bryn naturiol ac adfail ar ei goppa, yn hytracli nac

adeilad wedi ei gyfodi yn gwbl gan law dyn. Mae ei

tfurf yn ysgwar hir, a'i hoU amgylchedd ynghylch 762 o

droedfeddi. Ar y tu dwyi-einiol mae wedi ei hollti ag
agen ddofn, ac nid yw yn fwy na .'30 neu 60 o droedfeddi

o \ichder ; ond ar y tu gorllewinol cyfyd ar lun twr pig-

fain i uchder o 198 o droedfeddi; ac ar ei goppa mae carn

syhveddol o briddfeini, 37 o droedfeddi o uchder wrth 28
o led, ac yn Ueihau mewn trwch wrth fyned i'r pen, yr
hwn sydd wedi ei dori ac yn ddidrefn yr olwg arno, a
chedi ei rwygo gan agen a gyrhaedd trwy y drydedd
ran o'i uchder. Mae ynddo dyllau bychain, wedi eu trefnu

yn rhomhoids. Mae argrapliau ar y priddféini a'u cyf-

ansoddant ; ac mor dda ydyw y cement, yr hwn a ym-
ddengys fel morter calch, fel, er fod yr haenau mor agos

at eu gilydd nes ei gwneud yn anhawdd cael allan pa
sylwedd sydd rhyngddynt, y mae yn anmhosibl tynu
allau un o'r priddfeini yn gyfan. Mae rhanau eraUl o

goppa y bryn hwn wedi eu gorchuddio gan ddarnau
mawrion o briddfeini heb fod o un flfurf neillduol, a

chwedi eu taflu ynghyd a'u troi yn dalpau o wydr per-

ffaith, fel pe buasent wedi bod yn y tan poethaf, er fod

haenau y prlddfeini yn parhau i fod yn berffaith weledig
—yr hon sydd fíaith hynod, ac am yr hon mae yn an-

hawdd iawn cyfrif Er y dengys ymddangosiad y bryn
ar yr ochr ddwyreiniol yn amlwg fod y telpyn anferth

hwn wedi bod lawer yn uwch ; etto mae y Birs Nimrud yn
oruchel hyd yn od yn ei adfeüiau (Rich, Mem. 33, 36, 38).

Yu ei ffurf bresenol prif waith Nebucliodonosor oedd

y Birs, ac ymddengys ei enw ef yn unig ar y priddfeini

a'i cyfansoddant, ac ar y cylinders a osodwyd yn y conglau.

Ymddengys oddiwrth argraph neülduol o eiddo Nebu-
chodonosor, iddo gael ei adeiladu yn ddechreuol gan
freniu blaenorol; ond oherwydd iddo gael ei adael mewn
cyflwr anorphenedig, cafodd ei ddinystrio, ac adferwyd ef

gan Nebuchodonosor yn ol y cynlluu gwreiddiol.

Mae profi imedd yr adeihidau hyn â rhai cyntefig
Babilon yn fatter o gryn anhawsder ac nid ychydig o
ansicrwydd. Tybiwyd yn gyftredin am hir amser taw
adfeihau teral Belus oedd Mujehbe ; ond er y coleddir y
dyb hon gan awduron o gyraeriad uchel—megis Major
lieimel ac eraill—gwadir hyn yn gadarn gan Rich, Portei",

a Buclíiníîliam.

Nis gall fod un amheuaeth ynghylch unedd adfeiliau

Kasr a phalas mawr Babilon a goft'heir gan Herodotus,

ac a ddaiiunir yn helaeth gan Josephus allan o waith

Berosus, oblegid mae amryw lechi perthynol i'r adeilad

gwreiddiol wedi eu cael yno yn dwyn argraphau coff-

adwriaethol am adeüadiad y palas gan Nebuchodonosor.

Ar un o'r lleclii hyn mae yr argrapli ganlynol, yn ol M.
Oppert :

—
' Palas mawr Nebuchodonosor, brenin Babüou,

mab Nabopolassar, brenin Babilon, yr hwn a rodiodd yn
addoliad y duwiau Nebo a Merodach, ei arglwyddi.' Mae

y gweddillion sydd wedi eu cloddio i fynu yn cadarnhau

hanes yr addurniadau picturol a ddesgrifir gan Diodorus

Siculus. O'r tu arall, dywed Eawlinson, 'Yn Ngharn
Amrara gaUwn adwaen gweddillion yr hen balas, yr hwn
a barhaodd i fod yn breswylfa breninol hyd amser Nabo-
polassar, tad Nebuchodonosor. Dyma yr unig ran o'r

gweddniion Ile yr ydys wedi cael gafael mewn argraph-

au perthynol i'r breninoedd boreuol ; ffaith yr hon, a'i

chysylltu â'r defnyddiau cydmariaethol tlawd a ddefn-

yddid, a chwbl absenoldeb o'r adeiladau, cybelled ac yr

ymddengys, o faen-saeryddiaeth da,a ddengys yn ddigonol

henaint rhagoriaethol ei adeiladaeth.' Tybia M. Oppert

yrarddengys y garn y Gerddi Crogedig enwogfawr; ond
mae yr arwynebedd yn Uawer rhy eang i warantu y
cyfiyw dybiaeth.

Gyda golwg ar Birs Nimrud, mae llawer o wahaniaeth

barn. Mae argraphau Nebuchodonosor yn ei wneud yn
sicr fod yr adfail hwn yn dynodi safle Borsippa, tref hollol

walianol oddiwrth Babilon. Gwna rhai, megis E-ich, ddal

taw yr un lle ydyw Birs Nimrud a theral Belus ; eraill,

megis Ker Porter, Heeren, ac Oppert, raai yr un ydyw a

thwr Babel. Nid oes un rheswm dros funtumiaw y dyb
olaf, canys y mae y sefyllfa yn un anhebygol, oblegid yr

oedd yn rhaid fod twr Babel yn, neu yn agos i Babilon.

Yr ydyS hefyd wedi cael allan fod sylfaen Birs Nimi-ud

yn ysgwar o 272 o droedfeddi yn unig, tra yr oedd sylfaen

Belus yn dri chymaint o faiut. Yr oedd y deml hefyd

wedi ei chyflwyno i Nebo, ac nid i Bel.' Cymer Oppert
arno i ddarllen argraph o Birs Nimrud fel hyn:—'Brenin

blaenorol a adeiladodd (cyfrifant am ddwy a deugain o

genedlaethau cyn hyny) ond ni ddarfu iddo orphen ei

ben. Er ys hir amser gynt yr oedd y bobl wedi ei roddi

i fynu, gan nad oedd drefn ar eu dull o lefaru geiriau'

Efallai fod rawy o ddychyrayg na ffaith yn y deongliad

hwn ; o'r hyn lleiaf nid ydyw ieithwyr medrvis eraill yn
cydolygu ag eí Haera hefyd fod yr vin Uythyrenau a

gyfansoddant yr enw Borsippa yn arwyddo 'dinas gwasg-
ariad ieitlioedd

;

' ond nid oes neb yn ei ganlyn yn y
golygiad hwn. Mae adfeiliau Birs Nimrud yn agos yn
ysgwar, pob ochr yn 600 troedfedd o hyd; nid yw y pen
yn ogyfuwch ei uchder, canys mae y rhan uchaf ynghylch

140 o. droedfeddi. Ond dinystriwyd yr esgynloriau

enwogfawT o ba rai yr adeiladwyd ef gan oresgynwyr a

gorchfygwyr; acam ugain caurify mae wedi gwasanaethu
fel cloddfa priddfeini. Yr oedd y raalurion mor fawr ar

amser ymweliad AIexander fel y darfu ddefnyddio 10,000

o ddynion am rai wythnosau i'w gliiio ffwrdd, fel ac i

ddangos y sylfaen. Efallai y gwna Carnedd Babel, a elwir

feUy gau yr Arabiaid; ac weithiau Mujelibe, neu 'y dym-
chweledig,' arddaugos teral Belus, er y gesyd haeriadau

Herodotus rwystrau ar y ftbrdd o brofi ei berffaith unedd.

Yr oedd Babüoniaid yr ail ymerodraeth o waed cymysg



BABEL. 86 BABEL

—'y werin' (Jer. 1. 37)—Semitaidd, Turaniaidd, a Chus-

iaidd ; cyrhaeddodd y cyntaf y flaenoriaeth oddiwrth

ddwy hil freninol o lywodraethwyr Arabaidd, fel y gwelir

yn eu hiaith. Gwisgent eu gwallt yn hir, ac yn gyíFredin

darlunir hwy a barf hir ganddynt. Yr oeddynt yn rhyfel-

wyr mawrion, ac yn brwydro yn aml yn erbyn Assyria, a

than Nebuchodonosor cariasant eu harfau o'r Tigris hyd

y Nile. Ybwaoedd eu prifarf; yr oedd ganddynt hefyd

fixth o gleddyfau byrion, gwaewffyn, bwyeill, a cherbydau

haiarn. Darlunir hwynt gan y prophwydi Hebreaidd fel

y canlyn : Jer. iv. 29, ' Rhag trwst y gwyr meirch a'r

saethyddion y fly yr holl ddinas ; hwy a ant i'r dyrysni,

ac a ddringant ar y creigiau: yr hoU ddinasoedd a adewir,

ac heb neb a drigo ynddynt ;' Ezec. xxvi. 10, ' Gan aml-

der ei feirch ef, eu llwch a'th doa; dy geurydd a gynhyrf-

ant gan swn y marchogion, a'r olwynion, a'r cerbydau, pan
ddel trwy dy byrth di, fel dyfod i ddinas adwyog.' Yr
oedd eu gwyr meirch yn anwrthwynebol, a Habacuc a'u

darlunia fel hyn (i. 8)
—'A'u meirch sydd fuanach na'r

llewpardiaid, a llymach ydynt na bleiddiau yr hwyr : eu

marchogion hefyd a ymdaenant, a'u marchogion a ddeuant
o bell ; ehedant fel eryr yn prysuro at fwyd.' Tarawent
dychymyg yr Hebreaid fel creaduriaid echrydus iawn.

Darlunia Esaiah eu brenin fel ' yr hwn sydd yn taro y
bobloedd mewn digllouedd â phla gwastadol, a'r hwn a

wnaeth i'r ddaiar grynu, ac a gynhyrfodd deyrnasoedd'

(xiv. 6-1 6). Geilw Habacuc hwynt yn 'chwerw a phrysur;'

a rhydd y darluniad arswydus canlynol o honynt (i. 7, 9,

10)
—'Y raaent i'w hoíhi a'u harswydo; o honynt eu hun

y daw allan eu barn a'u rhagoriaeth. Hwy a ddeuant
oll i dreisio ; ar gyfer eu hwyneb y bydd gwynt y dwyrain,

a hwy a gasglant gaethion fel y tywod. A hwy a wat-
warant freninoedd, a thywysogion a fyddant watworgerdd
iddyut ; hwy a watwarant yr holl gestyll, ac a gasglant

Iwch, ac a'i goresgynant.' Nid ydyw y bardd Hebreaidd
yn anghofio eu balchder—' balchder y rhai rhyfygus,

uchder y rhai ofnadwy ; '
' balch ' (Esa. xiii. 1 1 ; Jer. 1.

29, 31). Ond jTc oeddynt yn greulon wrth eu caethion
;

ac nid fíìgur ymadrodd ond gwirionedd creulon ydoedd
' bach yn eu genau.' Cigyddid pobl digymorth, a namid
hwynt mewn gwaed oer. Yr oeddynt wedi gwneud rhyw
gymaint o gynydd yn y gwyddonau, er eu bod yn mhell
ar ol eu cymydogion Assyriaidd. Ceir eu golygfeydd
darhmiadol ar briddfeini wedi eu owmalu

;
yr hyn eilw

Ezeciel yn 'ddelwau y Caldeaid wedi eu Dunio ar y pared
â fermiHon' (xxiii. 1 4). Metelaidd oedd defnydd y lliwiau,

a dengys y fíbrdd o'u parotoi ryw gydnabyddiaeth â fíer-

yUiaeth

—

oxides o haiarn, copr, plwm, &c. Medrent dori

argraphau ar feini gwerthfawr, ië y caletaf o honynt.
Yr oedd gwydr mewn arferiad ganddynt, fel y profir

oddiwrth lestriach o'r sylwedd hwnw a gafwyd yn eu
hadfeiUau ; ac yr oedd ganddynt gostrelau o fíurf hardd
iawn wedi eu gwneud o bridd. Yr oedd eu gwauad-
weithiau yn enwog, a chwedi eu gwneud o'r cotwm tecaf,

a chwedi eu Uiwio â'r Uiwiau dysglaer ac sydd mor dden-
iadol i lygad dwyreiniwr. Chwenychid y ' fanteU Babi-
lonig deg' yn nyddiau Josua gan Achan (Jos. vii. 21).

Dywedir i grogleni Babilonig un ystafeU yn Rhufain
gosti £6400 ; a dywed PUny i ddodrefn cyfíelyb yn un
o ystafeUoedd ciniawa Nero gosti £32,000. Cyfeirir at
garpedau a theisbanau Babüon fwy nac unwaith gan
Plautus. Yn ol Strabo gwneid Uawer iawn o Hain yn

Borsippa. Ac nid bychan oedd y cynydd oeddynt wedi
wneud mewn seryddiaeth; adwaenent y pum planed; yr
oeddynt wedi tynu Uun y ser a gyfansoddant y deuddeg
arwydd ; talfyrasant restr o'r ser sefydlog

; gaUasent fwrw
amser diffyg ar haul a Uoer ; cawsant aUan fod y tyrahor
o 223 o leuad fisoedd yn dro-adeg; cofrestrasant ddiffyg-

ion planedau ; dyfeisiasant ddeialau ; a gwyddent hyd y
flwyddyn haulawl. Darlunia Hipparchus bum diffyg a
enwir gan yr hen seryddion hyn. Ond yr oedd eu ser-

yddiaeth, fodd bynag, yn gymysgedig a Uawer o ddewin-
seryddiaeth. Yr oedd eu dysgedigion yn 'ddewiniaid, yn
astronomyddion, hudoUon, ac yn Galdeaid ; ' yr ohif yn
weddiUion dosparth hen a brodorol, yr hwn a eilw Hero-
dotus yn ' offeiriaid.' Perthynent i'r Uys, fel y dangosir
yn Llyfr Daniel, yr hwn a gyfeiria at ' ddysgeidiaeth y
Caldeaid.' Bhydd Ezeciel y daiiuniad canlyiiol o'u

dewiniaeth (xxi. 21, 22): 'Brenin Babilon a safodd ar

y groes-ffordd, yn mhen y ddwy ffordd, i ddewino dewin-
iaeth: gloywodd ei saethau, yraofynodd â delwau, edrych-

odd mewn afu. Yn ei law ddehau yr oedd dewiniaeth
Jerusalem, am osod capteniaid i agoryd safn mewn
Uaddedigaeth, i ddyrchafu Uef gyda bloedd, i osod offer

rliyfel yn erbyn y pyrth, i fwrw clawdd, i adeUadu am-
ddiffynfa.' Gwawdir hi gan Esaiah (xlvii. 10, 12, 13) :

' Canys ymddiriedaist yn dy ddrygioni : dywedaist ni'm

gwel neb. Dy ddoethiueb a'th wybodaeth a'th hurtiant;

a dywedaist yn dy galon, Myfi sydd, ac nid neb arall ond
myfi. Saf yn awr gyd a'th swynion, a chyd ag amlder
dy hudoliaethau, yn y rhai yr ymflinaist o'th ieuengctid;

i edrych a elli wneuthur Ues, i edrych a fyddi grymus.
Ymflinaist yn amlder dy gynghorion dy hun. Safed yn
awr astronómyddion y nefoedd, y rhai a dremiant ar y
ser, y rhai a hysbysant am y misoedd, ac achvibant di

oddiwrth y pethau a ddeuant arnat.' Cynwys yr iaith

hon yr arferent wneud cyfrifon, ac y cyhoeddent lyfrau

cyffelyb i'n almanacau ni, gan brophwydo dyddiau ded-

wydd ac annedwydd, a cliyfnewidiadau tywydd a ffawd.

Gwisg y dosparth goreu o'r Babiloniaid oedd crys lliain

yn cyrhaedd hyd at y traed, a hugan wlanen wedi ei

thaflu dros hwnw, neu fantell fer o liw gwyn ; ar eu traed

gwisgent esgid isel a gwadn pren. Rhwyment eu gwaUt
â phenwisg. Yr oeddynt yn hoff o enaint a pheraroglau,

a rhagorent yn eu gwybodaeth o'r duU goreu o'u parotoi.

Gwisgai y dosparth isaf grys yn unig, a chv/edi ei i'wymo

a gwregys. Ymwisgai breninoedd ac offeiriaid mewn
diUad mwy costus a chywrain eu gwneuthuriad. Nid
oedd ganddynt physigwyr ; ond gosodid y cleifion yn yr

ystrydoedd, fel y gallai un dyn fyddai yn paso gyfeiUachu

â hwynt, a mynegi wrthynt yr hyn a wyddai trwy brofiad

neu sylw am eu hanhwyldeb a'r feddyginiaeth ar ei gyfer.

Mae rhai o'u duUiau o buredigaeth personol yn debyg i'r

rhai orchymynir yn neddf Moses. Peraroglent eu meirw

mewn mêl. Yr oedd Babilon hefyd yn enwog am ei

masnach. 'Tir marsiandiaeth, a dinas marchnadyddion ' y
gelwid hi (Ezec. xvii. 4). Cynysgaethid hi â modd i íyw yn
foethus a gorwych trwy ei hanturiaethau morawl ; dygid

iddi berlysiau, ottj, aur, gemau, meteloedd, a gwlan o'r

gororau cymydogaethol. Telid sylw er yn foreu i berl

bysgotta y Culfor Persiaidd. Ond dygodd eu cyfoeth

foethau diraddiol. Darlunir merch y Caldeaid fel un
'dyner a moethus.' Awgrymir troseddau trwy win a

meddwdod gan Habacuc (ii. 5, 1 7). Yr oedd moesau yji
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isel. Gosodid merched priodadwy ar auction, a'r symau a

delid am y rhai glan a gytansoddent waddol y rhai hagr ; ac

yr oedd rhieni a gwyr priod yu gwneud arian o buteindra

eu merclied a'u gwragedd ; a chyíbdai yr arferiad hon, yn ol

Herodotus, oddiar y tlodi a achoswyd gan orchfygiad eu

gwlad. Unbenaetlí o'r fath waethaf oedd y ífurf Iywod-

raeth, fel yr ymddengys yn ddigon amhvg oddiwrth y
penodau cyntaf yn Llyfr Daniel. Oddiwrth y penodau

hyn yr ydyin yn dysgu taw pen y freniniaeth oedd
' brenin y breniiioedd/ ewyllys yr hwn ydoedd ddeddf

;

yr oedd y Uys yn lluosog ;
yr oedd Uywiawdwr yn y

palas, cadben i wyr y gard, penaeth i'r eunuchiaid, a

llywydd i'r doethion neu y Magi. Yr oedd i bob uu o'r

talaethau ei llywodraethwr priodol; ond nid oedd fawr o

undeb rhyngddynt, canys íFrwyth darostyngiad milwraidd

oedd y cyfan.

Yr oedd y grefydd ddim yn anhebyg i un yr ymerod-

raeth gyntaf, yr hon sydd eisoes wedi cael ei desgrifio yn
yr erthygi presenol. Yr un duwiau a addolid yn gyífredin,

yn enwedig Bel, Nebo, a Merodach, y rhai yn aml a gyd-

gorphorid ag enwau personau ; 'mewn eilunod yr oeddynt
wedi ynfydu ' (Jer. 1. 38). Yr oedd y temlau yn neillduol

o orwych, megis un Belus, a'r un yn Borsippa, y Birs

Nimrud. Yr oedd yr olaf wedi ei hadeiladu ar y cynllun

canlynol :—Yr oedd wedi cael ei barotoi esgynlawr o

briddfeini ; a'r stage gyntaf, yn 272 o droedfeddi ysgw^r
a 26 o uchder, oedd wedi ei gosod ami. Ar hon yr oedd
ail stage wedi ei gosod o'r un uchder, ond dim ond 230 o

droedfeddi ysgwar ; ac yr oedd wedi ei gosod, nid ar

ganol yr un o dani, ond 30 o droedfeddi oddiwrth ei hymyl
ar y tu gogledd-ddwyreiniol, a dim ond 12 troedfedd

oddiwrth ei hymyl ar y tu deheu-orllewinol ; ac yn ol y
drefn hon yr adeiladwyd yr oU o'r lleill. Adeiladwyd wedi
liyn drydedd staçje uwchben yr ail, yn 188 o droedfeddi

ysgwar a 26 o uchder. Nid oedd y bedwaredd stage

ond 1.5 troedfedd o uchder, a 146 o droedfeddi ysgwar.

Yr oedd y stages eraill yn Ueihau yn yr un cyfartaledd

wrth fyned i'r pen, ac nid oedd yr olaf a'r uchaf ond
ysgwar o 20 troedfedd ; ac ar hon yr oedd teml neu fath

o allor wedi ei hadeiladu—yr oedd holl uchder yr adeilad

yn 180 o droedfeddi. Cynr'ychiolai y saith esgynlawr
hyn saith cylch y saith pianèd, ac yr oeddynt wedi eu
IIiwio yn ol cymeriad pob un. Sadwrn, yr isaf, ydoedd
ddu ; lau, yr ail, ydoedd felyn ; Mawrth, y trydydd,

ydoedd goch ; yr Haul, y pedwerydd, ydoedd felyn-

ddysglaer, oddiwrth aur-olch ; Gwener, y bumed, ydoedd
felyn ; Mercury, y chwechfed, ydoedd las, wedi ei achosi

gan wydreiddiad
; y Lloer, y seithfed, ydoedd ddysglaer

oddiwrth arian-olch. Yr oedd yr addoliad wedi ei ddi-

raddio gan rai ' arferion cywilyddus.' Yr oedd yn rhaid

i bob benyw i ymweled unwaith yn ei bywyd a theml
Beltis (Mylitta), ac ymbuteinio a phwy bynag a'i dewisai

;

ac yr oedd y gongl o'r deml ac oedd wedi ei gyflwyno at

y farsiaudiaeth echryslawn hon bob amser yn orlawn o

bobl, yn ol tystiolaeth Herodotus. Yr oedd y rhai cyíF-

redin yr olwg arnynt yn gorfod aros yn y deml am gryn
amser. Rhoddir darluniad o addoliad hefyd yn y drydedd
benod o Lyfr Daniel. Gosododd Nebuchodonosor ddelw
anferth i fynu, efallai ohelish wedi ei goreuro, a Ilun dyn
hyd ei ddwyfron ar ei phen, oblegid yr oedd yr uchder yn
y cyfartaledd i'r Ued fel deg i un. Cyfodwyd hi yn Dura,
yr hwn a arwydda w;istadedd, ac y mae yn debygol y bwr-

iadid hi i gynrychioli, nid efe ei hun, fel y mae rhai wedi
meddwl, ond ei ddewis dduw, Bel-Merodach. Yr oedd
llawer iawn o wychder yn cydfyned á'i chysegriad: Dan.
iii. 2, 'Yna Nebuchodonosor y brenin a anìbnodd i gasglu

ynghyd y tywysogion, duciaid, a phendefigion, rhaglaw-
iaid, y trysorwyr, y cyfreithwyr, y trethwyr, a hoU Iyw-
odraethwyr y taleithau, i ddyíbd wrth gysegru y ddelw
a gyfodasai Nebuchodonosor y brenin.' Yr oedd ei

haddoli wedi ei wneud yn brawf o deyrngarwch : Dau.
iii. 7, 'Ara hyny yr amser hwnw pan glywodd y bobl sain

y cornet, y chwibanogl, y delym, y dulsimer, y psaltring,

a phob rhyw gerdd, y bobloedd, y ceuedloedd, a'r ieith-

oedd oll, a syrthiasant, ac a addoJasant y ddelw a gyfod-

asai Nebuchodonosor y brenin.' Dengys y gerddfa hon
fod cryn gynydd wedi cael ei wneud mewn cerddoriaeth,

yr hon a fawr wrteithid gan y Babiloniaid. Gomeddodd
y ' tri Ilanc ' gyflawni eilun-addoliaeth, ac ail fynegasant
eu penderfyniad wrth y brenin, yr hwn a lanwyd o ' lid-

iawgrwydd, a gwedd gwyneb yr hwn a newidiodd yn eu
herbyn.' Bwriwyd hwynt arunwaith i íîwrn dan, fflam au
yr hon ni wnaeth iddynt un niwed. Syfrdanwyd y
brenin, a thorodd allan i ganmol eu Duw hwynt. Ond
ni wnaeth y weithred grefyddol hon brofi ei fod wedi ei

droi at undduwiaeth : oblegid parlia yr hwn a eilw

Jehofah yn ' Dduw y duwiau ' i alw Bel ' fy nuw,' a
sieryd am fod 'yspryd y duwiau santaidd' yn Daniel.

Cyflawnwyd Ilawer o brophwydoliaethau hynod yn
nymchweliad Babilon

;
prophwydoliaethau a geir yn

Esaiah a Jeremiah. Nodir y gwarchaewyr—Elam a'r

Mediaid—enwog fel gwyr meirch a bwa-saethwyr, y rhai

a ' ddaliant y bwa a'r waewfion.' ' Mi a sychaf ei hafou-

ydd '—troiwyd yr Euphrates o'i gwely. Yr oedd Duw i

agoryd o flaen Cyrus ' y dorau, ac i dorri y dorau pres,

ac i ddryllio y barrau heiyrn ;
' yr oedd y dorau mawr-

drwm hyn yn diogelu y manau hyny Ile yr ai yr afon

mewn ac allan o'r ddinas. 'Myfi a feddwaf ei thyw^sog-
iou hi, a'i doethion,' ydyw lleferydd Duw—cymerwyd
y ddinas ar noson o feddwi a gloddesta. 'Bhedegwr a
red i gyfarfod á rhedegwr, a chenad i gyfarfod â chenad, i

ddangos i frenin Babilon fod ei ddinas wedi ei chymeryd
yn un pen'—dygwyddiad digon credadwy oherwydd
maintioli y ddmas ; a dywed Herodotus fod eithafion y
lle yn nwylaw y gelynion cyn fod y bobl a drigent yn ei

chanol wedi clywed ei bod wedi cael ei chymeryd. Mewn
gair, yn ol yr addewid ddwyfol, syrthiodd 'trysorau cudd-
iedig ' i ddwylaw y gorchfygwr.

Twr Babel.—Ofer ydyw ceisio chwilio am unrhyw wedd-
illion o'r hen dwr anorphenedig hwn, a gwaeth na difudd

ydyw cynyg profi taw ei adfeiliau ef ydyw rhyw garn-

eddau sydd yn aros hyd yn awr. Nis gellir gwneud
allan taw yr un ydyw a Birs Nimrud ; a'r hyn a gymerai

Ker Porter fel effaith dinystr mellt nid yw ddim oud
gwydreiddiad un o'r esgynloriau—un Mercury—yr hyn
a wnaed trwy losgi clai yn 'slag glas.' Ac heíyd mae yn
rhaid ei fod, fel yr ydys wedi dweud o'r blaen, yn nes at

BabUon na Birs Nimrud. Dechreuwyd y twr, nid fel Ue

ddiogelwch rhag ail ddUmv, fel mae rhai wedi breudd-

wydio ; oblegid pe felly buasai wedi cael ei adeiladu ar

ryw fryn neu esgynfa, ac uid ar y gwastadedd. Hysbysir

amcan ei adeiladiad feì hyn : Geu. xi. 4, 'A dywedasant,

Moeswch, adeiladwn i ni ddinas, a thwr, a'i nen hyd y
uefoedd, a gwnawn i ni enw, rhag ein gwasgaru ar hyd
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wyneb yr holl ddaiar.' Yr oedd adeiladiad y twr wedi
ei gysyîltu â chynllun i sefydlu ymerodraeth, o ba un yr

oedd y twr i fod yn ganolbwynt. Bwriadai yr adeiladwyr

i ymgasglu o'i gwmpas er Uuddias eu gwasgariad dros y
byd ; feliy yr oedd ei adeiladiad yn gynyg i rwystro

ufudd-dod i'r gorchymyn o ' ffrwytho, Ihosogi, a Uenwi y
ddaiar.' Cynyg anaddfed ydoedd i ganolbwyntio llywod-
raeth y byd, tra mai ymdaenu ac ymfudo ydyw deddf

y nefoedd. Torwyd i fynu y deyrnfradwriaeth trwy
gymysgu eu hiaith, ac arweiniodd liyn i ymwasgariad
dynolryw.

Arwydda Babilon yn aml y ddinas, ond weithiau y
deyrnas. Ar ol iddi gael ei gorchíygu gan freninoedd

Persia, gelwir rhai o honynt, megis Cyrus ac Artaxerxes,

yn freninoedd BabUon (Ezra v. 13 ; Neh. xiii. 6). Yr
hen ddinas yn fwyaf tebygol ydyw y Babilon a enwir yn
1 Pedr V. 13, ac yn yr hon y trigai llawer o luddewon,
a'r Ue yr oedd apostol yr enwaediad yn llafurio ar y pryd,

a'r lle heíyd y blagurodd, mew'n amseroedd diweddar,
ysgol luddewig enwogfawT. Nis gallasai taw Ue bychan
o'r un enw yn yr Aipht oedd y Babilon hon; ac nis gall-

asai, mewn annerchiad Ilythyr plaen, fod yn enw ffigurol

am Rufain. Yn y Datguddiad arwydda Babilon gyfun-
draeth o awdurdod unbenawl orthrymus, uchelffroen yn
ei pherthynas â'r eglwys Gristionogol, megis y gwnai hen
brifddinas Caldea yn ei chysylltiad a duw-Iywodraeth yr
Hebreaid.

Gelwir Babilon yn Sesach yn Jer. xxv. 26; li. 41. Yn
ol tystiolaeth rhai ysgoleigion gellir darllen enw dinas

Ur y Caldeaid neu Hur, y brifddinas henaf, yn hen iaith

gyntefig Caldea fel Shishaki, yr hyn mewn ffigur broph-

wydoliaethol a eill arddangos yr ymerodraeth. (Rich's

Babijlon and Persepolis ; Travels of Mignan, Ker Porter,

and Buckingham ; Rawlinson's Herodotus and Ancient

Monarcliies ; Layard's Nineveh and Bahylon ; Loftus'

Chaldcea and Susiana).

BA'LAAM, mab Beor, ac o Pethor yn Mesopotamia,
wrth yr afon Euphrates. Dywed ef ei hun ei fod wedi
dyfod o 'Aram, o fynyddoedd y dwyrain ' (Num. xxii. 5

;

xxiii. 7; Deut. xxiii. 4). Mae genym hanes cyflawn am
rai aragylchiadau neUlduol yn ei hanes yn Num. xxii. 24,

ac afreidiol ydyw eu hail adrodd yma. Y mae, fodd

bynag, anhawsderau mawrion y'ngîyn â'r hanes, ac ni

wnawn ninau gyfeirio yn fyr attynt.

1. A ydoedd ef yn wir brophwyd, neu ynte dim ònd
ffuantwr? Mae y rhan fwyaf o ysgoleigion yn dal y dyb
flaenaf Tueddir ni i feddwl ei fod yn bob un o'r ddau.

Yr ydym yn lled-gredu taw dewin ydoedd yn ei arferion

cyffredin. Ymddengys yr edrychai Balac arno yn y goleu

hwn, oblegid darfu i'r cenadau a ddanfonodd ef atto 'fyned

â gwobr dewiniaeth yn eu dwylaw' (Num. xxii. 7); ac yn
pen. xxiv. 1 dywedir, ' Pan welodd Balaam mai da oedd
y'ngolwg yr Arglwydd fendithio Israel ; nid aeth efe,

megis o'r hlaen, i gyrchu dewiniaeth

;

' ac yn Jos. xiii. 22
gelwir ef ' Balaam y dewin.' Ar yr un pryd, mae yn
amlwg fod a wnelai yr Arglwydd ag ef ar achlysur ei

ymweliad a Balac, ac iddo lefaru dan ddwyfol ysprydol-
iaeth. Er taw dyn drwg ydoedd, etto nid yw hyny ddim
yn ddigon o reswm dros peidio rhoddi iddo enw prophwyd.
Pa un a ydoedd felly ar ryw achlysuron eraill heblaw yr
un mewn cysylltiad a'i ymweliad a Balac mae yn amhosibl
dweud

; y tebygolrwydd yw nad ydoedd un amser.

2. Mae anhawsderau neillduol yn gysylltiedig â hanes
yr asyn. Y deongliad cyffredin a naturiol yw i'r asyn
lefaru yn weithredol, gan dori geiriau rhesymol a. deall-

adwy. Fel prawf o hyn honir taw yr ystyr Uythyrenol
ydyw yr unig un priodol a, goddefadwy i'w osod ar eiriau

hanes ; ac i fod genym yn 2 Pedr ii. 1 6 dystiolaeth eglur
ar y peth fel matter o ffaith : 'Asen fud, gan ddywedyd â
llef ddynol, a waharddodd ynfydrwydd y prophwyd.' O'r
tu arall, mae rhai yn golygu taw mewn gweledigaeth y
darfu i'r angel a'r asen yu Ilefaru ymddangos i Balaam; ac
mewn ffordd o brawf o gywirdeb y dyb hon haerant fod
gweledigaethau a breuddwydion yn foddion cyffredin a
ddefnyddiai Duw wrth ddatguddio ei hun i'r prophwydi

;

ac ar ol i'r hanes íyned rhagddi am dipyn, dywedir, yn
Num. xxii. 31, 'A'r Arglwydd a agorodd lygaid Balaam,
ac efe a welodd angel yr Árglwydd yn sefyll ar y ffordd,

a'i gleddyf noeth yn ei law, ac efe a ogwyddodd ei ben,
ac a ymgrymodd ar ei wyneb.' Ymddengys hyn fel pe
buasai wedi bod mewn breuddwyd neu bei'-Iewyg cyn
hyn, a gallasai yr hyn a adroddir gymeryd Ile y piyd
hwnw. Efallai taw at hyn y cyfeiria efe ei hun yn pen.

xxiv. 3, 4, ac etto yn ad. 15, 16. Tra yr ydym ni o hyd
yn dueddol i'r dyb gyntaf, nid ydym yn barod i wrthod
yr ail, yr hon sydd wedi cael ei dal gan Maimonides,
Michaelis, Dathe, Hengstenberg, ac eraill.

3. Y brophwydoliaeth oruchel yn Num. xxiv. 17, 19,

sydd hefyd wedi rhoddi achlysur i wahanol esponiadau.

Cymhwysir hi yn gyffredin iawn at lesu Grist, ' y seren

foreu ddysglaer,' ynghylch yr hon yr ymofynai y doethion,

'Pa le mae'r hwn a anwyd yn frenin yr luddewon? canys
gwelsom ei seren ef yn y dwyrain, a daethom i'w addoli

eí' Ond i'r deongliad hwn mae yr wrthddadl bendant
fod yr holl brophwydoliaeth (v. 17-24) yn eglur gyfeirio

at genedloedd oedd yn byw yr amser hwnw, ac at am-
gylchiadau gwladyddol, trychinebau yn gyffredin, yn e\\

hanes ; ac nid oes genym un hawl, oherwydd rhyw ym-
adrodd neUlduoI, i droi rhan neiUduol o'r brophwydoliaeth

oddiwrth ei chymhwysiad naturiol at fatter cwbl estronol.

Parha y gweddill o'r brophwydoliaeth i son am drychin-

ebau a ddygwyddai i'r cenedloedd y cyfeirir attynt.

Ond er i Balaam gael ei luddias gan Dduw rhag mell-

dithio Israel, ac hyd yn od ^yhoeddi bendithion uwch eu

penau, a methu cyflawni amcanion Balac wrth anfon am
dano, efe osododd y tywysog hwnw mewn ffordd i arwain

yr Israeliaid i ddwyn melldith arnynt eu hunain. 'Trwy
air Balaam,' ' Balac a fwriodd rwystr ger bron meibion

Israel,' y rhai a ' ddechreuasant odinebu gyda merched
Moab. A galwasant y bobl i aberthu eu duwiau hwynt;
a bwytaodd y bobl, ac addolasant eu duwiau hwynt ; ac

ennynodd digofaint yr Ar-glwydd yn erbjTi Israel.' Y
canlyniad oedd i 24,000 o honynt farw o bla (Num. xxv.

1-9; xxxi. 16; Dat. ii. 14). I gospi y Ilithwyr hyn,

gorchymynodd Duw i'r Israeliaid i ryfela yn eu herbyn
;

a lluoedd o honynt, yn wrrywiaid a benywiaid, a laddwyd,

ac yn eu mysg Balaam, yr hwn a dderbyniodd gyfiawn

daledigaeth am ei ddrygioni (Num. xxxi. 1-7).

BALM, rhyw driagì gerthfawr peraroglus a red allan

o hono ei hun o bren, neu a geir trwy wneud agenau
ynddo. Mae pawb ysgrifenwyr yn cyduno fod y balm
hwn yn beth gwerthfawr dros ben, a dywed Theophrastus

y gwerthid ef yn ei amser ef am ei bwysau o arian. Ond
mae Uawer o amheuaeth wedi cyfodi meAvn perthynas i'r
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planigyn oddiwrth pa un y ccid y baltn. Mae y rlian

drymaf o'r awdurdodau yn ymddangos o du plaiiigyn

perthynol i deulu y myrr, y rliai ydynt nodedig am eu resin

peraroghis. ]\Iae y nodd sydd yn dyferu o'r rhisgl pan

wneir toriad ynddo yn cael ei alw yn opohalsum; a'r hyn
ddyfera o'r cangenau wedi eu tori a'u berwi, xylohalsaìnum;

sudd y ftrwyth, cnrpohaìsumum. Adwaenid y planigyn

heíyd fel Balm Judda, a Balm Mecca. Sonir yn neiUduol

ara GUead, yr hwn a orweddai ar y tu dwyreiniol i'r lor-

ddonen, fel lle a'i cynyrchai, ac ymddengys fod gwerth

arbenig yn cael ei osod ar yr hyn ddygid oddi yno. Yr
oedd yn un o'r nwyddau a gariai yr Israehaid neu y
Midianiaid, i ta rai y gwerthwyd Joseph gan ei frodyr,

o Gilead i'r Aipht (Gen. xxxvii. 2.5). Yr oedd hefyd yn
un o'r pethau a ddanfonodd Jacob i'w fab Joseph yn yr

Aipht, tra yr ydoedd etto yn anadnabyddus iddo (xhii.

11). Yr oedd yn un o'r nwyddau yr arferai Judah a

gwlad Israel fasnachu a'r Tyriaid ynddynt (Ezec. xxvii.

17). Ymddengys y gwneid defnydd o hono fel medd-
yginiaeth, ac yn neiUduol i wellau clwyfau. A dyma y

BAI.M lULRAD.

rheswm paham y defnyddir ef yn ffigurol gyda golwg
ar waredigaeth rhag trychinebau cenedlaethol. ' Am
friw merch fy mhobl y'm biiwwyd i

;
galerais : dahodd

synder fi. Onid oes driagl yn Gilead ? Onid oes yno
physygwr? Paham na wellha iechyd merch fy mhobl?'
(Jer. viii. 21, 22). 'O forwyn, ferch yr Aipht, dos i

fynu i Güead, a chymer driagl : yn ofer yr aferi lawer

o feddyginiaethau ; canys ni bydd iachad i ti' (xlvi. 11).

'Yn ddisymwyth y syrthiodd Babilon, ac y dryUiwyd
hi : udwch drosti, cymerwch dríagl i'w dolur hi, i edrych
a iacha hi' (li. 8).

BARA, bwyd wedi ei wneud o wenith, neu rywiau
eraill o yd, ac yn cael ei ddefnyddio bron yn gyfíi-edinol;

ond arferir y gair hefyd am ymborth yn gyffredin (Gen.
iii. 19; xxviiL20; xxxix. 64, xhii. 16, 25, 31, 32; Luc xi.

3). Defnyddiai yr luddewon yn gyffredin fara lefeinllyd,

oud i gadw coff'adwriaeth am eu hymadawiad brysiog o'r

Aipht defnyddiasant fera croew wrth fwyta'r pasg (Exod.
xii. ; viii. 1.5). Defnyddient hefyd fara croew yn eu
bwyd-offrymau (Lef vi. 16). Mewn ofírymau eraill yr

oedd wedi ei drefnu i fara lefeinUyd gael ei ddefnyddio
(vii. 13 ; xxiü. 17).

Gan y gwnai yr Hebreaid yn gyffredin eu bara yn deneu
iawn, ac yn deisenau (Lef ii. 4 ; viii. 26 ; 2 Sam. vi. 19),

ui thorent ef á chyllyll, ond torent a u llaw. A dyma y
rheswm dros yr iaith a ddefnyddir gyda golwg ar yr hyn
a fwyteid yn Swper yr Arglwydd :

' Yr Arglwydd lesu,

y nos y bradychwyd ef, a gymerodd íara ; ac wedi iddo

roddi diolch, efe a'i torodd, ac a ddywedodd, Hwn yw fy

nghorph a dorir drosoch
; gwnewcli hyn er coffa am danaf

"

(1 Cor. xi. 23, 24 ; gwel hefyd Jer. xvi. 7 ymyl y ddalen;

Luc xxiv. 25 ; Act. ii. 42-46 ; xx. 7 ; 1 Cor. x.'6). Mae
llawer efallai na ddarfu iddynt erioed gyfeirio at neiUdu-

olrwydd yr iaith a ddefnyddir yn Swper yr Arglwydd,
nac at y rheswm dros hyny.

Gan fod y bara a ddeíiiyddid gan yr luddewon yn
gynwysedig o deisenau teneu Uydain, fel yn bresenol yn

y Dwyrain, yr ydym yn amheu y priodoldeb o ddefnyddio

y geiriau torth a thorthau yn ein cyfieithiad cyffredin, gan

y trosglwyddant syniad anghywir yngliylch ffiirf y bara,

ac mewn cyfieithiad dylid gofalu am gydffiirfio ag arferion

y wlad.

Bara dançjos (Heb. harar presenoldeh) oedd yr hwn
osodid ger bron yr Arglwydd ar y bwrdd aur yn y lle

santaidd (Exod. xxv. 23, 24, 30). Yr oedd hwn yn gyn-
wysedig o ddeuddeg teisen wedi eu gwneud o beiUiaid,

ac yr oeddynt i gael eu gosod yn ddwy res, chwech yn y
rhes, ac yr oedd thvis pur i gael ei osod ar bob rhes, fel y
' byddai ar y bara yn goffadwriaeth, ac yn aberth tanllyd

i'r Arglwydd.' Yr oedd hyn i gael ei wneud bob Sabboth

,

ac yr oedd yr hen fara i gael ei symud, ac yn dyfod yn
eiddo i'r offeiriad, y rhai oeddynt i'w fwyta yn y Ue sant-

aidd (Lef xxiv. 5-9). Mewn amgylchiadau arferol nid

oedd yn gyfreithlon i neb i'w fwyta ond yr offeiriaid (1

Sam. xxi. 3-6 ; Matt. xii. 3, 4).

BAIIBA'EIAD, dyn anllythrenog, diddysg ; un ac nn

byddo arall yn deall ei iaith (1 Cor. xiv. 11). Cyfrifai y
Groegiaid bawb yn farbariaid ac a siaradent iaith wahanol
oddiwrth yr eiddynt eu hunain. Dan yr enwau Groegiaid

a barbariaid cynwys Paul ddynohyw yn gyffredinol (Rhuí'.

i. 14). Geilw Luc drigolion Melita, y rhai oeddynt yn
ymfudwyr o Carthage yn ddechreuol, ac a siaradent

mae'n debygol yr iaith Punic, yn ' farbariaid,' serch y car-

edigrwydd a ddangosasant i Paul a'i gyd-forwyr pan y
fcawsant eu llong-ddr^Uio ar yr ynys hono (Act. xxviii. 2).

BARF. Ymddengys i hon gael ei rhoddi i ddyn fel

arwydd nodweddol o ryw, ac feUy yr ydym i edrych ar

yr arferiad o'i heiUio fel un annaturiol, ddrwgdybus, a

beius. Gwisgai yr Hebreaid gan hyny eu barfau, ac y)i

ol cyfraith Moses gorchymynid hwynt i beidio ' tori

cyrau eu barfau' (Le£ xix. 27). Yr oedd eUUo barf un
arall, neu ei hanner, yn cael ei ystyried yn anfri dir-

mygus (2 Sam. x. 4-6; gwel hefyd Esa. vii. 20). Gosodai

y Tyrciaid werth mawr ar eu barf, ac nid oes dim yn fwy
gwarthus na'i thori ffwrdd {Edin. Eucyc. iii. 366). Matj

gwragedd y Tyrciaid yn cyfarch eu gwyr, a'r plant eu

tadau, trwy gusanu y farf; a defnyddir yí un seremoniau

gan y gwrrywaid pan yn cyfarch eu gilydd. Yr oedd
cusanu barf un arall fel arwydd o barch yn arferiad yu
mhlith yr Hebreaid, ac oherwydd hyny yr ymddengys
twyll Joab wrth lladd Amasa : 'A dywedodd Joab wrth
Amasa, A wyt ti yn llawen fy mrawd ? A Uaw ddehaii

12
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Joab a ymaflodd yn marf Ainasa i'w gusanu ef. Ond ni

ddaliodd Amasa ar y cleddyf oedd yn llaw Joab, felly efe

a'i tarawodd ef dan ei bumed ais, ac a ollyngodd ei berfedd

ef i'r llawr, ac nid ail dai'awodd ef' (2 Sam. xx. 9, 10). A
dyma y rheswm am dwyll Judas : 'Ac efe etto yn llefaru,

wele dyrfa; a'r hwn a elwir Judas, uu o'r deuddeg, oedd
yn myned o'u blaen hwynt, ac a nesaodd at yr lesu i'w

gusanu ef. A'r lesu a ddywedodd wrtho, Judas, a'i â

chusan yr wyt ti yn bradychu Mab y dyn?' (Luc xx. 47,

48 ; Harmer's Ohs. ii. 346, 347). Yr oedd eiUio y farf,

neu ei thori, neu ei thynu, neu hyd yn od esgeuluso ei

thrwsio, yn amlygiad o alar mawr (Esa. xv. 2 ; Jer. xh.

5; xlviii. 37; Ezra ix. 3 ; 2 Sam. xix. 24). Yn amser
galar a chystudd gadawai y Bhufeiniaid i'w barf a'u

gwallt dyfu, tra yr eiUiai y Groegiaid eu hunain, ac y
torent eu gwallt, yr hyn hefyd oedd yr arferiad yn mhhth
cenedloedd barbaraidd. Ar egwyddorion cyfíelyb, mae
yr arferiad o adael y farf i dyfu yn arwydd o alar mewn
rhai gwledydd, megis y mae eillio mewn rhai eraill [Edin.

Enqic. ìii. 336). Ffynai arferion cwbl wahanol yn mhlith
yr Aiphtiaid. EiIIient eu barfau a'r oll o'u penau. Ac yn
ganìynol cawn Joseph, pan y gwysiwyd ef o'r carchar, i

ymddangos ger bron Pharaoh, 'a eilliodd ei wallt, ac a
newidiodd ei ddillad' (Gen. xli. 14). Gan na wisgai yr
Aiphtiaid wallt ar un amser arall, gadawent i'w barfau

a'u gwallt dyfu yn hir pan goUent berthynas (Herodotus,
ii. .58, 194).

BABJO'NA, enw Pedr yn Syriaeg, yn arwyddo ei fod

yn fah Jona neu Jonas (Matt. xvi. 17; loan i. 42 ; xxi.

15-17).

BAR'NABAS, Lefiad o ynys Cyprus, o ba un yr oedd
yn debygol yn anedig. Joses y gelwid ef ar y cyntaf

;

ond gan yr apostoliou cyfenwid ef Barnabas, yr hyn a
arwydda mab jirophwìjdoUaetli, a'r hyn a ddeongla Luc yn
fab dyddanicch, oblegid yr ydys i gofio nad ydyw yr
YsgTythyrau yn cyfyngu y drychfeddwl o brophwydo i

ragfynegi dygwyddiadau dyfodol. [Prophwydoliaeth.]
Yn berchen tir, efe a'i gwerthodd, gan ddwyn yr arian i'r

apostolion—yr oedd y rhai a gredent y pryd hwn yn
Jerusalem a phob peth ganddynt yn gyfí'redin (Act. ii.

44, 45 ; iii. 36, 37). Gau i hyn gymeryd lle yn mhen
ychydig amser ar ol dydd y Pentecost, rhaid ei fod wedi
ei ddychwelyd yn foreu at Gristionogaeth. Darlunir ef

fel 'gwr da, llawn o'r Yspryd Glan ac o ffydd' (xi. 24).

Dywedid gynt ei fod yn un o ddeg a thriugain disgyblion

ein lachawdwr (Luc x. 1 ; Euseb. Eccl. Hist B. i. c. 12),

ac iddo gael ei addysgu yr un pryd a Paul gan Gamaliel;
ond nid oes genym brawf o wirionedd y traddodiadau
hyn. Ond efe ddarfu gyflwyno Paul i gydnabyddiaeth
yr Apostolion yn Jerusalem, ac a'u sicrhaodd hwynt o'i

ddychweliad (Act. ix. 26, 27). Yn fuan ar ol hyn anfon-
wyd ef gan yr eglwys yn Jerusalem cybelled ag Antiochia;
ac ar ol llafurio yno am dymhor, efe aeth i Tarsus i geisio

Paul ; a chwedi ei gael, efe a'i dygodd ef i Antiochia, lle

y cyd-Iafuriasant am flwyddyn gyfan. Gan ragweled
newyn a ragfynegid gan Agabus, penderfynodd y dis-

gyblion yn Autiochia ddanfon cymhorth i'r brodyr yn
Judea, a hwy a'i danfonasant at yr 'henuriaid trwy
ddwylaw Barnabas a Saul' (xi. 22, 30). Wedi 'cyflawni
eu gweinidogaeth,' dychwelodd Barnabas a Saul i Anti-
ochia, gan gymeryd nai y blaenaf, ' loan yr hwn a gyf-
enwid Marc' Oddi yno, trwy appwyntiad dwyfol, y

danfonwyd hwynt i lafurio mewn gwledydd eraill. Ar ol

ymweled a Seleucia, hwyliasant i Cyprus ; oddiyno yr
aethant i Asia Leiaf, gan yniweled yn olynol a Perga yn
Pamphylia, Antiochia yn Pisidia, Iconium, Lystra, a
Derbe, dinasoedd perthynol i Lycaonia

;
gan bregethu i

luddewon a chenedloedd, ynghanol Uawer o erledigaeth,

etto nid heb gryn Iwyddiant. Gan ddyfod i waered i

Attalia, dinas ar lan Môr y Canoldir, hwyliasant oddiyno
i Antlochia, o ba fan y daiíü iddynt gychwyn i'w taith, 'ac

yno yr arosasant hwy dros hir o araser gyd â'r disgyblion'
(xii. 25 ; xiii., xiv.). Gan fod heddwch yr egiwys yn Anti-
ochia wedi cael ei haflonyddu gan ryw ddynion o Judea,

y rhai a daerent dros yr angenrheidrwydd o enwaediad
er cadwedigaeth, danfonwyd Paul a Barnabas i Jerusalem
i gael gwybod meddwl yr apostolion ar y matter ; a
chwedi cael eu penderfyniad ar y pwnc a rhai pynciau
perthynasol iddo, dychwelasant i Antiochia er mwyn
gwneud y peth yn hysbys i'r eglwysi yno ac yn Syria a
Cilicia. Ar ol yspaid o amser cynygodd Paul i Barnabas
ar fod iddynt fyned eilwaith ac ymweled a'r brodyr yn
mhob dinas lle yr oeddynt wedi pregethu gair yr Ar-
ghvydd ; ond gan i Barnabas benderfynu cymeryd ei nai
gyda nhwy, sef loan Marc, tra na thybiai Paul yn dda i'w

gymeryd, gan iddo eu gadael ar eu taith flaenorol, a bu
cymaint cynwrf rhyngddynt fel y darfu iddynt ymwahanu
oddiwrtli eu gilydd—Baruabas yn cymeryd Marc, ac yn
hwylio i Cyprus, a Phaul a 'aeth trwy Syria a Cilicia,

gan gadarnhau y disgyblion' (xv.). Nid ocs genym ragor
o hanes Barnabas yii Actau yr Apostolion ; ond mae
genym ychydig gyfeiriadau atto yn Epistolau Paul. Yr
oedd rhai dynion wedi dyfod i Antiochia oddiwrth lago,

a Phedr, yr hwn oedd yno ar y pryd, a'r hwn oedd wedi
cyd-fwyta yn flaenorol â'r cenedloedd, ' a giliodd, ac a'i

neillduodd ei hun oddi wrthynt, gan ofni y rhai oedd o'r

enwaediad. A'r luddewon eraill hefyd a gyd-ragrith-

iasant ag ef, yn gymaint ag y dygwyd Barnabas hefyd
i'w rhagrith ' (Gal. ii. 12, 13). Nid ydyw deonglwyr yn
cyduno gyda golwg ar yr amser y cymerodd hyn le.

Tybia rhai iddo gymeryd Ile cyn i'r apostolion gyfarfod

yn Jei'usalem yn herwydd pwnc yr enwaediad. Barna
eraill taw ar ol hyny y cymerodd le, yr hyn sydd fwy
tebygol a bamu oddiwrth gwrs yr hanes. Ymddangosai
oddiwrth 1 Cor. ix. 5, 6, fod Barnabas yn fyw pan ysgrif-

enodd Paul y Ilythyr hwn, yr hyn yn gyfíredin a dybir

iddo gael ei wneud ynghylch o.c. 57 ; nad ydoedd yn wr
priod ; ac y cynaliai ei hun, fel Paul, trwy weithlo â'i

ddwylaw ei hun. Pa un a ddarfu Paul a Barnabas gyf-

arfod â'u gilydd wedi eu hymraniad sydd anhysbys, ond

y tebygolrwydd yw na ddarfu iddynt ; nid oes awgrym
o'r fath nac yn yr Actau nac yn un o Epistolau Paul. Nis
gallwn, fodd bynag, amheu nad oeddynt wedi ymgymodi
yn eu calon ; ac y mae yn deilwng o sylw fod Epistolau

Paul yn cynwys llaw'er coffa cyfeillgar am Marc, yr hwn
oedd wedi bod yn achlysur a thestun yr ymryson fu

rhyngddynt (Col. iv. 10; Philem. 24 ; 2 Tim. iv. 11).

Nid oes genym hanes ciedadwy am Barnabas wedi iddo

ymadael â Phaul. Mae y traddodiadau yn ei gylch yn
gwrthddweud eu gllydd, ac nis gellir gosod un ymddirled

ynddynt. Mae efengyl fastardaldd a briodolir iddo, yr

hon sydd wedi ei chael yn yr Arabaeg, ac a gafodd el

chyfieithu i'r Italaeg, Yspaenaeg, a'r Saisoneg. Mae dern-

yn arall a briodolir iddo— ' Epistol Barnabas,' yn Groeg,
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o ba un y inae amryw argraphiadau wedi eu cyhoeddi, ac

a gyíìeithwyd i'r Saisoneg, Gennan, a Ffrengaeg. Mae
beirniaid yn amrywio yn eu bam ynghylch ei gwir dad-

ogaeth. Nid ydym yn canfod rhesymau digonol dros ei

dderbyn, ac y mae proflon mewnol yn gryf iawn yn ei

erbyn. Gellir gweled y cyfieithiad Saisoneg o hono yn
Wake's Epistles of the Aposfo/i'c Futhers.

BARN. 1. Doethineb a challineb, trwy y rhai y medr
dyn farnu yr hyn sydd yn briodol neu anmhriodol, iawn

neu aniawn (1 Bren. iii. 28; Esa. xxx. 18). 2. Cyfiawnder

llym, yr hyn a ddylai ymddangos wrth farnu (Luc xi. 42).

3. Gallu i farnu y byd : mae Duw wedi rhoddi y gallu

liyny i Grist (loan v. 22). 4. Dedfryd barnwr (1 Bren.

iii. 28). 5. Bwriadau Duw, a'u cyflawniad (Rhuf. vii. 33).

G. Prawf difrifol dynion yn y dydd diweddaf, pan y con-

demnir y drygionus, ac y dyfaruir y cyfiawn yn deilwng

fywyd tragywyddol (Preg. xii. 14; Judas G, 15). 7. Y
gosb a weinyddir am fíolineb neu bechod (Diar. xix. 29 ;

Ezec. XXX. 14; Dat. xix. 2). 8. Gweini cerydd i'r saiut

(1 Pedr iv. 17). í), Ordinadau, deddfau, ueu orchymyn-

ion Duw (Exod. xxi. 1 ; Ps. xix. 9). 10. Llys i brofi

achosion (Matt. v. 21). 11. Dadleu ynghylch pethau y
bywyd hwn, i gael eu profi a'u penderfynvi (1 Cor. vi. 4).

12. Syniad, tyb, cynghor (1 Cor. i. 10 ; vii. 25). Dug
Duw allan farn dyniou fel hanner dydd pan, yn ei rag-

luniaeth ddoeth a chyfiawn, y datguddia yn amlwg ac y
gwobrwya hwynt yn ol daioni a chyfiawnder eu hachos

(Ps. xxxvii. 6).

BARNU. 1. Profi a phenderfynu achos (Exod. xviii.

13). Yr oedd y dull o gyhoeddi dedfryd yn gwahan-
iaethu yn mlihth gwahanol genedloedd. Gwnai rhai o'r

Groegiaid gyhoeddi dyn yn ddieuog trwy roddi iddo

gareg wen, ac yn euog trwy un ddu : mae cyferiad at

hyn yn Dat. ii. 1 7. 2. Deall matter : felly mae y dyn
ysprydol yn barnu pob peth, ac efe nis bernir gan neb :

mae ganddo wybodaeth gywir am bethau ysprydol ; ond
nis medr dyn anianol amgyfí'red ei olygiadau a'i brofiadau

(1 Cor. ii. 15). 3. Cyfrif, fel pe ar brawf (Act. xvi. 15).

4. Rheoli a Ilywodraethu, fel un ac awdurdod i brofi a

2)henderfynu achosion (Ps. lxvii. 4). 5. Cosjji, fel canlyn-

iad prawf a dedfryd (Ezec. vii. 3, 8 ; xxii. 2 ; Heb. xiü. 4).

6. Ceryddu yn fyrbwyll (Matt. vii. 1). Nid yw Crist yn
barnu yn ol golwg y llygad a chlywed y glust ; nid yw
yn gwneud cyfrif o bersonau neu bethau, nac yn cyhoeddi
dedfryd yn ol yrnddangosiad allanol (Esa. xi. 3). Mae y
saint yn barnu y byd, yn barnu angelion : yn y dydd
diweddaf ymunant yn y ddedfiyd a gyhoeddir uwch ben
angelion a dynion drwg (1 Cor. v. 2, 3).

BARNWR yw un sydd yn profi achos rhai eraill, ac

yn cyhoeddi dedfryd uwch eu penau (Ps. ii. 10). Duw
yw barnwr yr holl ddaear ; mae yn llywodraethu dros

bawb, yn protì eu hachos, ac yn cyhoeddi dedfryd uwch
ben hoU drigolion y ddaear (Gen. xviii. 24; Heb. xii. 23).

Gelwir Crist yn farnwr: mae wedi ei ordeinio gan Dduw
i brofi cyflwr a gweithredoedd dyniou, a chyhoeddi ded-
fryd o ddedwyddwch neu wae tragywyddol uwch eu
penau (2 Tim. iv. 1, 8). Mae awdurdod, doethineb, dewr-
der, a chyfiawnder didderbyn wyneb yn angenrheidiol er

cyfaddasu dyn i fod yn larnwr. Yr oedd gan yr ludd-
ewon farnwyr cyfíredin i benderfynu achosion gwledig a
chrefyddol. Dywedir y fí'urfid y barnwyr neu yr henui'-

iaid hyn i dri llys—yn gyntaf, ííys y tri barnwr, y rhai a

benderfynent achosion bychain, megis colled, ennül, ad-
feriad, &c., ac nid oedd ganddynt awdurdod i gosbi, ond
trwy wialenodi. Efallai nad oedd hwn ddim ond Ilys

cyfiafaredd ; dewisai pob plaid ei barnMT, a dewisai y
ddau farnwr drydydd barnwr. Yr oedd yr ail lys yn
gynwyfiedig o dri ar hugain o farnwyr. Penderfynai hwn
fatteiion o bwys mawr, perthynol i íywydau dynion. A'r

trydydd llys, neu y Sauhedrim, yn gynwysedig o driugain

a deg neu ddeuddeg o farnwyr. Penderfynai hwn y
matterion pwysicaf a berthynent i'r eglwys a'r wladwr-
iaeth. Yr oedd yr arch-ofíeiriad yn fàth o brif farnwr.

Ni oddefid i un barnwr dderbyn rhoddion, na derbyn
wyneb neb oherwydd tlodi neu fawredd, rieu i ddilyn

y lliaws ; a gofynid i bawb i'w hanrhydeddu (Exod. xxii.

28 ; xxiii. 1-8 ; Deut. xvi. 18-20). Nid oedd un dyn i

gael ei gondemnio heb ei brofi, nac ar dystiolaeth llai

na dau neu dri o dystion (loan vii. 5 1 ; viii. 1 7 ; Deut.

xvii. G).

BARNWYR, dosparth o bersonau rhwng amser Josua
a Saul, brenin cyntaf Israel, y rhai a gyfodwyd i fod yn
waredwyr i'r Israehaid oddiwrth eu gelynion, ac i lywod-
raethu drostynt. Nid ydoedd y ddwy swydd hon wedi
ymgyfarfod bob amser yn yr un person. Gallasai rhai o

iionynt fod yn ddim ond rhyfelwyr a gwaredwyr ; ac

eraill yn Uywodraethwyr yn benaf (gwei Barn. viii. 22,

23; xi. 4-11). Yr ydym yn darllen am wrhydri Othniel,

Barac, Gideon, Jephthah, Samson ; ond am Tela a Jair

(x. 1-4), Ibzan, Elon, ac Abdon (xi. 8-15), EIi a Samuel
(1 Sam. iv. 18; vii. 6, 15-17), ni ddywedir ddim ond
iddynt ' farini Israel.' Ni wnai y barnwyr, fodd bynag,
bob amser, ac efallai nid yn aml, arfer dylanwad dros yr

oll o genedl Israel. Deborah a Barac a arferent eu liaw-

durdod yn y rhanau gogleddol o Ganaan ar y tu orllew-

inol i'r lorddonen (iv. 4-10). Ymddengys yr arferai

Gideon ei awdurdod yn benaf yn y rhanau gogleddol a
clianol y wlad o'r tu gorUewinoI i'r lorddonen, etto nid

heb ganiattad yno (vi. 35; vii. 23, 24 ; viii. 5-9, 13-17).

Jephtiiah, o'r tu amll, a feddai awdiirdod yn benaf yn
Gilead, ar ochr ddwyreiniol i'r lorddonen ; a galwyd ef i

gyfrif am ei weithredoedd gan yr Ephraimiaid y rhai a
drigent ar yr ochr orllewinol i'r lorddonen, yr hyn a
achosodd ryfel â hwynt, yn yr hwn y Uaddwyd llawer

iawn honynt (xii. 1-6). Arferai Samson ei awdurdod
yn y rhan ddehau-orllewinol o'r wlad ; ac yn benaf, mor
bell ac yr ymddengys, yn ngwlad y PhUistiaid (xiii. 25

;

xiv. 15, 16). Arferai Samuel ei swydd ar yr ochr orllew-

inol i'r lorddonen, mewn rhan ddeheuol o'r wlad: 'A
Samuel a farnodd Israel holl ddyddiau ei fj^wyd. Aeth
hefyd o flwyddyn i flwyddyn oddi amgylch i Bethel, a

Gilgal, a Mispeh, ac a farnodd Israel yn yr holl leoedd

hyny. A'i ddychwelfa oedd i Ramah, canys yno yr oedd
ei d ef, yno hefyd y barnai efe Israel' (1 Sara. vii.

15-1 7). Yr oedd ei feibion yn farnwyr yn Beerseba (viii.

1, 2).

Yn ystod yr amser bu y bamwyr yn Ilywodraethu

ymddengys fod difíyg undeb yn mhlith Ilwythau Israel

;

nid ymddengys fod un Ilywodraeth a ellid ei galw yn
genedlaethol ; a pha gymaint bynag o awdurdod a fodolai,

yr oedd yn eiddil ynddi ei hun, ac yn gyfyng ei therfynau.

A thyna yn ddigon tebygol ydyw ystvr ymadrodd a gyí-

arfyddwn mor uml yn Llyfr y Bai'nwyr :
' Yn y dyddiau

hyny nid oedd breuin yu Israel, a phob un a wnai yr
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hyn oedd uniawn yn ei olwg ei hun (xvii. 6 ; xviii. 1 ;

xix. 1 ; xxi. 25). A dyna hefyd efallai oedd yr achos

iddynt gael eu gorchfygu mor aml ; a'u gorthrymìi gy-
maint gan eu gelynioii.

O'r dull o ordeinio barnwyr weithiau mae geiiym

esiamplau yn Gideon (vi. 11-24) a Jephthah (xi. 4-11).

Mae yn debygol nad ydoedd bob amser olyniaeth reoÌ-

aidd o farnwyr. Nid ymddengys fod y rhai y rhoddir eu

henwau yn olynwyr i'w gilydd, ond yn cydoesi, er mewn
gwahanol ranau o'r wlad. Yr oedd Jephthah a Samson,

yn ol amseryddiaeth cyffredin, yn gydoeswyr ag Eh. O'r

hyn leiaf, mae yn amlwg nad ydoedd y swydd yn un
etifeddiaethol. Samuel ydyw yr unig un a'n cynysg-

aetha ag esiampl i'r gwrthwyneb. Pan yn oedranus
' gwnaeth ei feibion yn farnwyr dros Israel

;
yr oeddynt

yn farnwyr yn Beerseba.' Ond, fel y dygwydd yn aml
mewn cysylltiad â swyddi etifeddiaethol, yr oeddynt yn
hoUol anaddas i'w lleuwi : 'A'i feibion ni rodiasant yn ei

ffyrdd ef, eithr yn ol cybydd-dra, a chymerasant obrwy a

gwyrasant farn.' A hyn a berodd, mewn gwirionedd, i

lienuriaid Israel geisio cael brenin drostynt, a'r canlyniad

oedd appwyntiad Saul fel eu brenin cyntaf (1 Sam. viü.

;

X. 1, 17-25).

Ymddengys fod crefydd yn isel iawn yn mhHth yr

Israehaid yn amser y barnwyr. Yr oedd eilun-addoliaeth,

yn enwedig addoHad Baal ac Astoretb, yn uchel ei ben
;

ac fel cosb am hyn cawsant eu traddodi lawer gwaith i

ddwylaw eu gelynion, y rhai a'u hyspeihasant ac a'u

gorthrymasant. Ymddengys fod ynddynt duedd gref at

eilun-addoliaeth (ii. 6, 7, 10-23; iii. 5-8, 12-14; iv. 1,

2; vi. 1-6; vii. 25-28, 30; viii. 24-27, 32-34; x. 6-16).

Ond gan nad oedd cenedloedd paganaidd yn yr hen
amserau yn gul yn eu golygiadau crefyddol, ond yn
dyoddef duwiau eu gilydd, heb amheu eu duwdod, ond
yn caniatau eu haddohad, felly ni chynwysai eihin-addol-

iaeth yr Israehaid bob amser wrthodiad o Jehofah fel

Duw, a diffyg crediniaeth ynddo. Megis y medrai Laban
siarad yn dduwiol am Jehofah tra yr oedd eilunod yn ei

d, y rhai yn ddiau a addolai (Gen. xxx. 27 ; xxxi. 30,

32-35, 49, 50, 53; gwel hefyd xxxv. 2, 4, ac Exod. xxxii.

4, 5), felly gallasai Micah a'i fam siarad yn dduwiol am
Jehofah, tra y gosodent eilunod i fynu, ac yr addolent

hwynt (xvii. 1-13), a llefarai y Lefiad ydoedd wedi gys-

egru fel ei ofFeiriad yn grefyddol am Jehofah ; a digon

tebygol i'r Daniaid, y rhai a gaetligludasant yr offeiriad

a'r eilun, ac a sefydlasant eilun-addohaeth Ue darfu iddynt
artrefu, weithredu yn ol yr un egwyddor. Nid yw y rhai

hyn, mae'n wir, ond esiamplau unigol, ond arddangosant
efallai íFyniant y dyb y gallai eilun-addohaeth gydsefyll

â chydnabyddiaeth o Jehofah fel Duw.
Yn amser y barnwyr yr oedd nid yn unig crefydd yn

isel, ond, fel y gallasid dysgwyl yn naturiol, yr oedd sef-

yllfa moesau yn isel iawn yn mhhth yr Israehaid (xi. 1-3,

34-40; xvi. 1, 4; xix. 1, 2, 22-30; 1 Sam. ii. 22-25;
viii. 1-3).

Derbyniodd Llyfr y Barnwyr ei enw òddiwrth yr
a.mgylchiad y cynwys hanes yr Israehaid ar ol marwolaeth
Josua, dan ddosparth o lywodraethwyr a elwid Barnwyr.
Nid ydyw, fodd bynag, yn hanes cyflawn a difwlch o
genedl Israel yn ystod y tymhor y cyfeirir atto yn awr,
ond o'r tu araU, nid yw ond damawl ac anmherffaith.

Pwy ydoedd awdwr Llyfr y Barnwyr sydd anhysbys,

ac er fod amrywiol amcan-dybiau wedi eu ffurfio ar y
matter, nid oes un prawf drostynt, ac o ganlyniad niaent
yn anheilwiig o gael eu haihadrodd yma.
Pa bryd y cafodd ei ysgrifenu sydd lieíyd yn gwestiwn

anhawdd i'w atteb. Cynwys amryw ymadroddion sydd
yn cyffwrdd â'r pwnc o amser; ond nid ydynt yn cyduno
â'u gilydd. Er esiampl, ymddengys yr yinadrodd yn i.

21, 'Y mae y Jebusiaid yn trigo yn Jerusalem gyda
meibion Benjamin hyd y dydd heddyw,' fel yn lled

arwyddo i'r llyfr gael ei ysgrifenu cyn i Dafydd ' enniU
amddiffynfa Sion,' a gorchfygu y Jebusiaid (2 Sam. v.

6-9; gwel hefyd Jos. xv. 63). Ymddengys yr ymadrodd
'hyd y dydd heddyw' yn vi. 24, x. 4, xv. 19, a'r am-
gylchiad a adroddir yn xi. 39, 40, fél pe yn cyfeirio at

dymhor pell oddiwrtli amser dygwyddiad yr amgylch-
iadau hyn, etto nid yn angenrlieidiol bell iawn. Yn y
rhan olaf o'r Uyfr cyfarfyddwn yn aml â'r haeriad—' Yn y
dyddiau hyny nid oedd írenin yn Israel, ond gwnai pob
dyn yr hyn oedd dda yn ei olwg ' (xvii. 6 ; xviii. 1 ; xix.

1 ; xxi. 25), yr hyn a ymddengys yn awgrymu fod yn
bod, neu wedi bod, freninoedd yn Israel pan ysgrifenwyd

y Uyfr ; ond mae yn bosibl y gahasai yr ysgrifenydd

ddefnyddio yr iaith hon oblegid ei gynefindra â'r ffaith

fod breninoedd mewn gwledydd eraiU, a'u bod yn Uuddias
eu deihaid i wneud fel y mynent. Yn xviii. 30 dywedir,

'A meibion Dan a osodasant i fynu iddynt y ddelw gerf-

iedig ; a Jonathan, mab Gerson, mab Manasseh, efe a'i

feibion, fuant offeiriaid i Iwyth Dan hyd ddydd caeth-

gludiad y wlad.' Gwnai y geiriau hyn yn naturiol aw-
grymu caethiwed Babilon, o'r hyn leiaf gaethghidiad y
deg Uwyth gan freninoedd Assyria ; ond y mae yn gryn
anhebygol y cawsai eihm-addohaeth y Daniaid ei ddy-

oddef o dan deymasiad Saul, Dafydd, a Solomon, ac nad
oes un sylw wedi ei gymeryd o'r ffaith yn Uyfrau hanes-

yddol a phrophydohaethoi yr Ysgrythyrau. Y tebyg-

olrwydd gan liyny yw, fod yr ymadrodd yn cyfeirio at

ddarostyngiad yr luddewon gan rai o'r cenedloedd cym-
ydogaethol, o ba un y mae genym esiamplau yn Liyfr y
Barnwyr ei hun. Yn yr adnod ganlynoi mae genym
gyfnod amser cwbi wahanol, 'A iiwy a osodasant i fynu

y ddelw gerfiedig a wnaethai Micah, yr hoU ddyddiau y
bu t Dduw yn Siioii.' Gosodwyd pabeil y cyfarfod i

fynu yn Siioh yn nyddiau Josua (xviii. 1) ; ac ar ol iddi

gael ei chymeryd gan y Phihstiaid yn uniongyrchoi cyn

marwoiaeth Eii ni ddychwelodd byth mwyach i'r iie

iiwnw (1 Sam. iv. 3-5, 10, 11; vi. ; vii. 1, 2). Gwnai yr

amseriad gyd-daro yn eitiiaf da â'r dybiaeth taw Samuel
ydoedd awdwr Llyfr y Barnwyr.

Mae yn anmhosibi penderfynu amseryddiaeth Liyfr y
Barnwyr. Yn 1 Bren. vi. 1 dywedir i Solomon ddechreu

adeiladu t yr Argiwydd yn y 480fed flwyddyn ar oi

dyfodiad plant Israel o'r Aipht ; ac yn Act. xiii. 20, dy-

wedir i'r Arglwydd 'roddi, dros yspaid yngiiylch 450

miynedd, farnwyr iddynt, hyd Samuel y propiiwyd.' Ni
wna \m o'r riiifau hyn (ac mae anhawsder mawr eu

cysoni) estyn i ni un cymhortli i benderfynu amseriad

yr amgylchiadau neUlduol a goffheir yn y Uyfr. Nid
ydym yn gwybod yn gywir yr amser y deciu'eu nac y
gorphen, ac nis gaUwu benderfynu amseriad yr amgyicii-

iadau a ddygwyddasant yn y canoi, oblegid mae cyfyngau

o amser eangder y rhai ni piienodir, ac nid ydym yn sicr

fod genym olyniaeth y barnwyr yn gyflawn, neu pa un
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a'i nid oedd rliai o'r barnwyr a gyfrifìr yn olynwyr i'w

gilydd yn cydoesi â'u gilydd, ac yn llywodraethu dros

wahanol ranau o'r wlad. Gwell, gan hyny, ydyw rhoddi

i lynu y tasg o benderfynu yr amseryddiaeth fel peth

pur ddiobaith, na chynyg ei benderfynu ar sylfaen an-

nigonol.

Yn Llyfr y Barnwyr nid yw trefn amseryddiaeth bob

amser yn cael ei ddiogelu. Mae y tair penod olaf yn
perthyn yn amlwg, nid i amser diweddar, oud boreuol

llywodraeth y bai-nwyr. Mae y penodau hyn yn rhoddi

hanes echrydus ddrygioni trigohon Gibeah yn herwydd

y Letìad a'i ordderch-wraig, ac o'r rhyfel trychinebus o ba

vin y bu yn achos rhwng y Benjaminiaid a Uwythau eraill

Israel, yn yr hwn y bu y Uwyth hwnw yn agos a chael ei

ddifrodi. Yn awr, ar yr amser y cynierodd yr amgylch-

iadau hyu le, ' Phinees mab Eleazar, mab Aaron, oedd yn
sefyll ger bron yr arch' (xx. 28). Yr oedd wedi ei hynodi

am ei sel, ac feî gwobrwy am hyn derbyniodd ef a'i had
'ammod o ofteiriadaeth ' cyn i'r Israeliaid hyd yn od

fyued mewn i Ganaan (Num. xxv. 7-13). O ganlyniad

rhaid fod yr amgylchiadau y cyfeirir attynt yma wedi
cymeryd Ue o fewn amser rhesymol ar ol eu sefydliad yn

y wlad houo.

Maè hanes darostyngiad Lais, ac o ddygiad i mewn
eilun-addoliaeth gan y Daniaid, yr hwn sydd yn rhag-

flamu yr ystori uchod (Barn. xvii. 18), yu debygol yn
cyfeirio at dymhor boreuol. Arferir yr un ífurf-ymadrodd

gyda golwg ar yr amseriad am y ddau (xvii. G ; xviii. 1
;

xix. 1 ; xxi. 25).

Yn y copiau Hebraeg cyfansoddai LlyfV Ruth gynt ran

o Lyfr y Barnwyr. Yr oedd yr amgylchiadau a adroddir

ynddo, yn amlwg, o amseriad boreuol hefyd ; oblegid yr

oedd Boas, yr hwn a dyr fíigur mor fawr yn yr ystori dlos

hono, yu fab i Rahab y butain (Matt. i. 5).

BAR'SABAS. 1. ' Joseph, a elwir Barsabas, yr hwn
hefyd a gyfenwid Justus,' ydoedd efallai yn un o ddeg
disgybl a thriugain Crist ; o'r hyn leiaf yr oedd yn llygad-

dyst o waith cyhoeddus Crist fel Messiah. Appwynt-
iwyd ef i fod yn ymgeisydd, ynghyd â Matthias, am-

yr apostolaeth, yn lle Judas Iscariot, ond ni chafodd

ei ddewis, gan na ddarfu i'r goelbren syrthio arno (Act.

i. 21-26). 2. 'Judas, a gyfenwid Barsabas.' Gallesid

meddwl taw enw ar yr un person ydoedd Barsabas, ond
mae y gwahauiaeth yn yr enwau a'r eyfenwau a roddir

iddynt yn daugos eu bod yn bersonau gwahauol. Yr
oedd yr olaf yn ddiau yn bresenol yn nghyfarfod yr apos-

toHon a'r henuriaid yn Jerusalem, at ba uu yr oedd wedi
cael ei gyfeirio y cwestiwn o angenrheidrwyd enwaediad

;

a danfonwyd ef ynghyd â Paul, a Barnabas, a Silas, i

hysbysu eu golygiadau ar y pwnc hwnw yn gystal a
matterion perthyuasol iddo i eglwysi Syria a CiUcia. Ar
oi treuho peth amser yn Antiochia, dychwelodd at yr

apostoHon yn Jerusalem (xv. 22-34).

BAR'THOLOMEUS. [Apostolion.]

BA'SAN, rhan o wlad ar y tu dwyreiniol i'r lorddonen.

Cyfatisoddai ran o deyrnas Og, yr hwn a elwir yn frenin

Basan. Pan ddarfu i'r Israeíiaid oresgyn ei wlad, daeth
allau i'w herbyn mewn brwydr yn Edrei, uu o'i brifddin-

asoedd, efallai ei brifddinas. Cafodd ei orchfygu yn gwbl,

a'i wlad a orchfygwyd yn hoUol. 'Enuillasom ei holl

ddinasoedd ef yr amser hwnw, fel nad oedd diuas nas

dygasom oddi arnynt ; triugain dinas, lioll wlad Argob,

breniniaeth Og o fewn Basan. Yr holl ddinasoedd hyn
oedd gedym o furiau uchel, pyrth, a barrau, heblaw din-

asoedd heb furiau Uawer iawn.' Yr oedd Og ei hun yn
un o weddiUion y cawri ;

' ei wely ef oedd wely haiarn ;

naw cufydd oedd ei hyd, a phedwar cufydd oedd ei led,

wrth gufydd gwr' .(Deut. iii. 1-5, 11).

Rhoddodd Moses Basan a hanuer Gilead i hanner
llwytli Manasseh fel rhan o'i etifeddiaeth (Deut. iii. 13-15;

Jos. xiii. 29-31), a'r hanner araU o'r Uwyth a gafodd ei

etifeddiaeth wedi hyny ar y tu gorUewinoI i'r lorddonen.

GeUir mewn rhan farnu cymeriad y wlad oddiwrth yr
hyn ddywedir am dani yn yr H. D. Yr ydym yn darUen
am 'frasder wyn, a hyrddod o rywogaeth Basan' (Deut.

xxxii. 14); am ' gwrdd deirw Basan' (Ps. xxii. 12); am
'hyrddod, wyn, a bychod, bustych, yn basgedigion Basan
oU' (Ezec. xxxix. 18); am 'deirw Basan' (Esa. ii. 13;
Ezec. xxvii. 6 ; Zech. xi. 2) ; am ' fynydd Duw fel myu-
ydd Basan ;

yn fynydd cribog fel mynydd Basan ' (Ps.

lxviii. 1 5) ; am ' ddychwelyd Israel i'w drigfa, a'i fod yn
pori ar Carmel a Basan ' (Jer. 1. 19); am ei fbd yn ' pori

yn Basan megis yn y dyddiau gynt (Mich. vii. 14) ; am
' Basau a Charmel yn ysgwyd eu ffrwythau' (Esa. xxxiii.

9); am ' Basan a Charmel yn Uesgau' (Nah. i. 4)—ymad-
roddion oU a ddangoîsant ei bod yn wlad enwog am ei

phorfeydd breision, ei defaid a'i heidiouau, ei meusydd
íFrwythlon, a'i derw tewfrig.

A hyn y cyduna hauesion teithwyr diweddar :

—

'Esgynasom y gorifynu serth ar du gogleddol y Zerks,'

medd Buckingham, 'a gwelsom gyda syndod ac edmyg-
edd wlad brydfei'th ar bob tu i ni ; ei gwastadedd wedi

ei guddio â phridd ffrwythlon, ei bryniau wedi eu gwisgo

â fìbrestydd—ac ar bob tro yn y ffordd yr elem y golyg-

feydd mwyaf gor^vych allasid ddychymygu.' 'Gwella wnai

gwyneb cyffredinol yr oror hon pa bellaf yr aem mewn iddi,

a phob cyfeiriad newydd a gymerai ein llwybr a agorai

olygfeydd a'n synent ac a'n swynent a'u mawr-wychder
a'u prydferthwch. Myuyddau uchel a roddai i ni amlineU

o'r fath mwyaf mawr-wych
;
gwelyau blodeuog o aü fryn-

iau a ddofeut beth ar wylltmeb rhamantaidd y darlun
;

Uethri Ilyfn, wedi eu gwisgo â choed, a roddeut i ni am-
rywiaeth goludog mewn Iliwiau ; cymoedd dyfnion, wedi

eu Ilanw â dolydd gwyrddion, ac yu ngwaelod y rhai y
rhedai nentydd murmurawl ; a rhoddai deadelloedd ac

eidionau fywyd i olygfeydd mor fawreddog a phrydferth,

ac mor ddarlun-lawn ac y medrasai athrylith neu chwaeth
Claude ei ddyfeisio neu ei ddymuno' (Buckingham, Trav.

Palestíne, ii. 112, 113, 117).

'Mae enw Basan,' medd y Parch. J. L. Porter, cenadwr
yn Damascus, yr hwn sydd wedi chwilio daiaryddiaeth y
wlad yn fanwl, 'yn eithaf adnabyddus i bob darllenwr o'r

gyfrol santaidd. Mae bryniau Basan, y fíbrestydd ar-

dderchog a'u gwisgant, a phorfeydd breision ei dyffryn-

oedd, a'i Uechweddi, yn gyfiawn enwogfawr. Gwlad hyuod
wastad ydyw. Mae yn wastad-dir eangfawr, a'r pridd

yn un o ffrwythlonedd digymhar, a chwedi ei amgylchu
ar y dwyrain a'r gorllewin gan fryniau wedi eu prydferth

wisgo gan goed. Yd-ystordy Damascus a Syria Ddw^yr-

einiol ydyw hi yn barhaus, er nad oes dim fawr fwy na'i

degwm dan wrtaith. Perodd gorlawnder ei hadnoddau
iddi gael ei phobli yn dew yn foreu iawn. Yr oedd tref-

ydd a phentrefi wedi eu gwasgaru yn dew drosti. Ond
er fod y wlad yn bresenol yu aughyfanedd a bron yn
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ddiífaetliwch, mae ei dinasoedd, â'u muriau a'u pyrth, yn
malurio ond nid wedi syrthio, yn parhau yn goloíhau byw
o'i mawredd blaenorol, ac yn brofiou anwrthwynebol o eir-

wiredd manwl gair Duw. Y peth hynotaf mewn cysylltiad

â'r adfeiliau a wehr yn mhob rhan o'r wlad hon ydyw eu

cadwraeth dda, gan fod y muriau cadarn yn sefyll yn
bresenol, ac mewn Uawer man yn berfíaith

; yr ystryd-

oedd a'u palmant heb ei ddryllio; y tai yn gyflawn ac yn
drigianol, fel pe wedi eu gorphen ddoe ; ac hyd yn od y
dorau a chauadau y fíenestri yn eu llefydd. Yr ydwyf wedi
ymweled a niferi o'r cyfryw drefydd. Yr ydwyf wedi

crwydro ar hyd eu hystrydoedd, a chwedi dai'llen eu cof-

nodau ar lechi yn agos i 2000 o flyneddau yn oL Yr
ydwyf wedi agor eu plyg-ddorau, a myned mewn i'w tai

a'u palasau, a chwedi manwl sylwi ar bob ystafell. Unig-
edd a dystawrwydd a deyrnasant yno, oblegid yr oeddynt

heb drigianydd. Mae natur yr adeiladau hyn yn esponio

dirgelwch eu cadwraeth. Mae y muriau yn rhai trwchus
iawn, a chwedi eu hadeiladu o ddarnau ysgwar o hasalt

du, mor galed bron a haiarn. Mae y uenau wedi eu

fí"urfio ojiags hirion cul o'r un defnydd, a chwedi eu Uifio

a'u jointo gyda chywirdeb mawr. Slabs mawrion o gareg
ydyw y dorau, a chwedi eu tori fel i efelychu panels, ac

weithiau wedi eu haddurno â phleth-dyrch a blodau cerf-

iedig. Mae cauadau y fíenestii yn debyg i'r drysau. Ni
ddefnyddid liinges un amser; ac yn wir nid ydynt yn
cael eu defnyddio yn Syria yn y dyddiau presenol. Mae
y drysau yn troi ar golynau, y rhai a droant mewn tyllau

a wneir ar eu cyfer' [Journ. Sac. Lit., July, 1854, p. 281).

BATH, mesur gwlybwr yn mysg yr Hebreaid : yr
oedd o'r un faint a'r ephah i wenith a phethau sychion

eraill, ac yr oedd yn ddegfed ran o homer (Ezec. xlv. 11).

Cyfrifir yn gyflfredin y cynwysai *7^ galwyn mesur Sais-

oneg, dywed rhai na chynwysai ond 4^ (Campbell, Gos-
peìs, iv. 403).

BDEL'IWM, sylwedd na wyddys dim ynghylch ei

natur. Yr ydys wedi tybied yn gyfíredin taw math o

gum ydoedd a ddyferai o goed yn y dwyrain. Deall rhai

dynion dysgedig wrth y gair faen gwerthfawr. Eraill a
ddeaUant wrtho berlau, o ba rai mae Uawer iawn yn cael

eu pysgotta yn Nghulfor Persia. Gwyddom y ceid ef yn
ngwlad Hafilah, yr hon a amgylchid gan yr afon Pison,

un o'r pedair afon i ba rai y rhenid yr hon a ddyfrhai
ardd Eden (Gen. ii. 10, 12). Yr unig fan arall Ue y cyf-

arfyddir á'r gair yw Num. xi. 7, lle y dywed Moses, wrth
ddarhinio y manna a wlawiwyd yn yr anialwch fel bwyd
i blant Israel, ei fod 'fel had coriander, a'i liw fel Ihw
bdehwm.'
BECA, hanner sicl (Exod. xxxviii. 26).

BEDYDD a arwydda olchiad yn gyfíredin (Marc vii. 8,

Gr.) ; ond golchiad personau fel arwydd o ymroddiad i

Dduw a gyfenwir feUy mewn modd arbenig. Mae Uawer
efaUai yn tybied taw loan Fedyddiwr, fel ei gelwir,
ydoedd y cyntaf i weinyddu y seremoni hono ; ond y
ffaith yw ei bod er yr hen amser gynt 'yn fíbrdd ddifrifol-

ddwys a chyfíredin o dderbyn proselytiaid, yn Uawn
gymaint a'r enwaediad, ac o hynafiaeth mawr yn yr
eglwys luddewig. Ar bob amser,' medd Maimonides, 'os

ai unrh}nv Genedl-ddyn i gyfamod, aros dan adenydd y
Secina neu y Mawrhydi Dwyfol, a cliymeryd arno iau y
ddeddf, mae yn rhwym i gael enwaediad, bedydd, a
hedd-ofírwm ; oblegid dywedir, " Megis yr ydych chwi.

feUy rhaid i'r dyeithr fod ; megis ac yr aethoch chwi i

gyfamod trwy enwaediad, bedydd, a hedd-off'rwm, feUy y
dylai y dyeithr íÿned yn mhob oes.'" Gwnant y ddeíbd
hon yn gyd-oesol a rhoddiad y ddeddf Fel hyn etto y
dywed Maimonides: 'Trwy dri pheth yr ai yr îsraeUaid i

gyfamod (y cyfamod cenedlaethol ar Fynydd Sinai a olyga)

trwy enwaediad, bedydd, ac ofírwm ; arferid bedydd gryn
amser cyn y ddeddf,' yr hyn a br-ofa oddiwrth yr aduod
hono, ' Sancteiddiwch hwynt heddyw ac y foru; a golch-
ant eu dUlad.' Esponia y Eabbiniaid hyn yn unfrydol
am fedydd, a haerant yn bendant mai Ue bynag yr ydym
yn darllen am olchiad diUad, yno mae yn gynwysedig
rwymedigaeth bedydd. Felíy yr aethant i'r cyíamod
cyntaf, ar doriad aml yr hwn y gwnaeth Duw gyfamod
newydd a difrifol-ddwys â hwynt yn amser y Messiah,
dysgwyUent hAvythau ail fedydd, fel un ac fuasai yn ar-

wydd eu derbyniad mewn iddo (Cave, Hist. Apostles, lx.).

Ymddengys fod yr luddewon yn gynefin â'r seremoni
o fedydd cyn dyfodiad Crist oddiwrth un o'r cwestiynau
a oíynwyd gan yr offeiriaid a'r Lefiaid, a ddanfonasid o

Jerusalem, i loan Fedyddiwr, pwy ydoedd, ac o ba le y
daethai : 'A hwy a ofynasant iddo, ac a ddywedasant
wrtho, Paham gan hyny yr wyt ti yn bedyddio, onid
wyt ti na'r Crist, nac Ehas, na'r prophwyd?' (loan î. 25).

Nid ydynt yn gofyn un esponiad ar y ddefod o fed-

ydd
;
yr oedd hynj yn hysbys iddynt eisoes. Ond gof-

ynant, Trwy ba awdurdod, ac i ba ddyben y cymerai
arno fedyddio ?

Y son cyntaf am fedydd yn y T. N. a geir mewn cysyll-

tiad â loan, yr hwn, oherwydd gweinyddu y seremoni
hon i'w ddisgyblion, a ddaeth i gael ei alw yn loan Fed-
yddiwr (Matt. iii. 1). Yr oedd ei fedydd o ddwyfol
appwyntiad (Matt. xxi. 23-27 ; loan i. 33) ; ac yr oedd
iddo mewn rhan yr un dyben a bedydd Cristionogol.

Gelwir ef 'bedydd edifeirwch er maddeuant pechodau;' ac
yn ganlynol gwnai y rhai a ddeuent i'w bedyddio gyfíesu

eu pechodau (Marc i. 4, 5 ; Act. xiii. 24). Ond er fod cyf-

eiriad mewn bedydd Cristionogol at edifeirwch, yr oedd
ynddo gyfeiriad at wrthrychau eraül a mwy pwysig, rhai

o ba rai oeddynt wedi eu datguddio yn dywyll ac anmher-
fíaith—h.y., bedydd i enw y Tad, y Mab, a'r Yspryd Glân
(Matt. xxviii. 1 9) ; bedydd i farwolaeth, claddedigaeth, ac

adgyfodiad Crist (Rhuf. vi. 3, 5 ; gwel hefyd 1 Cor. xii.

13 ; Gal. iii. 27, 28 ; Col. ii. 12). Mae loan ei hun yn
dangos mawr ragoriaeth bedydd Crist ar ei fedydd ef

(Matt. iii. 11). Mae israddoldeb bedydd loan yn cael

cyfeirio atto mewn cysyUtiad ag AjdoIos, yr hwn a ddar-
lunir fel un 'heb ddeall ond bedydd loan yn uiiig;' a
dywedir i Aquila a Phriscila, ' agor iddo fíbi-dd Duw yn
fanylach.' Ond mae yn amlwg fod gwahaniaeth syl-

weddol rhwng y ddau fedydd oddiwrth y fliaith i rai

disgyblion a gawsant eu bedyddio i fedydd loan gael,

dan gyfarwyddyd Paul eu bedyddio i 'enw yr Arglwydd
lesu ' (xix. 1-6). Mae y fíaith hon yn penderfynu y
cwestiwn nad ydoedd bedydd loan yr un a bedydd Crist-

ionogol. Bhagflaenor ein Hargl-w^dd ydoedd loan, "U'edi

ei anfon i barotoi y flfordd (Marc i. 2, 3) ; ac fel rhan o'r

parotoad hwnw, gellir ystyried ei fedydd fel rhagbarotoad
i fedydd fel y sefydlwyd ef gan Grisi.

Er ei fod yn amheus pa un a ddarfu Crist ei hun fed-

yddio ei ddisgyblion yn ystod ei weinidogaeth gyhoeddus,
etto gwnaeth ei ddisgyblion hyny, ac yn ddiau trwy ei
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awdurdod ef (loan iii. 22, 26 ; iv. 1, 2). Efnllai, yn wir,

nad ydym i ystyried bedydd Cristionogol wedi ei gytlawn

sefydlu cyn adgyfodiad ein Harglwydd, pan y rhoddndd

1w ddisgyblion y coinmissiwn mawr a diweddaf :
' Ewch

gan hyny a dysgwch yr hoU genedloedd, gan eu bedyddio

Ii\vy yn enw y Tad, a'r Mab, a'r Yspryd Glân ;
gan

ddysgu iddynt gadw yr holl bethau ar a orchymynais i

chwi. Ac wele yr ydwyf gyda chwi bob an)ser hyd
ddiwedd y byd' (Matt. xxviii. 19, 20). Gan mai edifeir-

wch ydoedd y peth gofynedig yn flaenorol i weinyddiad

bedydd loan (Marc i. 4, 5 ; Matt. iii. 7-10), arddangosir

lîydd yn Nglirist yn y T. N. fel y peth rhagofynedig o

flaen gweinyddiad bedydd Cristionogol (Marc xvi. 16 ;

Act, ii. 41, 44; viii. 12 ; xvi. 30-34; xviii. 8; gwel hefyd

Gal. iii. 27).

Er fod bedydd yn ddiau yn ordinhad o eiddo Crist,

etto mae llawer, trwy anwybodaeth, neu gamddeall ei

natur, yn gosod mwy o bwys arni nac a berthyn iddi.

Mae yr athrawiaeth o ail-enedigaeth bedyddiol wedi cael

ei hir ddal gan y rhan fwyaf o'r eglwysi hynafol ; ac yn
ddiweddar mae hi wedi adfywio gyda nerth adnewyddol,

a clìwedi ymdaenu yn eang yn eglwys Loegr, ac mewn
eglwysi eraill a'i cydnabyddant hì fel eu mam union-

gyrchol. Mae Ilawer mewn eglwysi eraill a ddygant yr enw
Uiwygicdig, oddiwrth y rhai y gallasid dysgwyl jiethau

gwell, yn dal syniadau cyfíelyb gyda golwg ar y cy.sylltiad

rhwng bedydd ac iachawdwriaeth ; ac yn enwedig gyda
golwg ar y diííyg o hono a cholledigaeth. Yn awr, mae
yn eglur nad ydyw bedydd yn planu dim un egwyddor o

ras yn y galon, fel y dangosir yn hanes Simon Magus (Act.

viii. 13, 18-24), a chan fywydau halogedig y rhan fwyaf o
bersoiiau a fedyddiwyd yn eu babandod, a Ilawer, efallai,

a fedyddiwyd ar brotíes o'u ffydd. Nid derbyn bedydd,

ond credu yn Nghrist, sydd yn sicrhau iachawdwriaeth

unrhyw ddyu (loan iii. 16); ac nid difíyg bedydd, ond
difi'yg fíydd, sydd yn gwneud unrhyw ddyn yn agored i

goliedigaeth (üi. 18). Pe tybiasai yr apostol Paul fod

unrhyw gysylltiad o'r fath rhwng bedydd ac adenedigaeth,

diau y gwnaethai gyflwyno ei hun i'r gorchwyl o fedyddio

ei wrandawyr, ond yn Ile hyn dywed taw pregethu yr

efengyl ydoedd y gwaith i'r hwn yr ydoedd wedi ymgyf-
Iwyno (1 Cor. i. 12-17).

BEEL'ZEBUB, neu yn hytrach Beelzebul, enw a

roddir i Satan. Yn yr holl fanau Ue y ceir y gair yn y
T. N. ysgrifenir y gair yn BeeX^e/3oJX, ond mae ein cyf-

ieithwyr ni wedi ei ysgrifenu yn Beelzebub, gan ddilyn

Ilythyraeth yr Hebreaid yn 2 Bren. i. 2, 3, 6 :
' Baal-zebub,

duw Ecron,' enw yn arw;yddo arglwydd y cijlion, neu y
cijlion-dduw. Gelwir Baal-zebub yn 'dywysog, neu ben-

aetli y cythreuliaid,' Sat/ji.ovíü)v (Matt. xii. 24; Luc xi. 15)

;

ond y mae yn rhaid sylwi taw y Phariseaid a roddasant
iddo yr enw hwnw, ac yn ganlynol nid ydym yn sicr pa
un a ydyw i gael ei gymeryd fel fíaith, neu ìel syniad

luddewig. Gan fod yr luddewon yn hoff'o fí"urfio amcan-
dybiau o'r fath hyn, nid yw yr olaf yn anhebygol.
BEER a arwyddai fíynon ; ac yn yr ystyr hyu helpa i

gyfansoddi enwau priodol, megis Beer-Iaha-roi, 'íFynon yr
hwn sydd yn byw ac yu fy ngweled' (Geu. xvi. 13); Beer-
seba, 'fîynon y llw' (xxi. 31); Beer-elim, 'ffynon y gwr-
oniaid' (Esa. xv. 8).

BEER, ncu BEE'ROTH. Ni cheir Beer ond unwaith
yn yr Ysgrythyrau, fel y Ile y darfu Jotham fíbi iddo

oddiwrth Abimelec (Barn. lx. 21). Yr un gair ydyw a
Beeroth, ac yn arwyddo ffi/non, tra yr arwydda Beeroth,
yn y únì' Yiosog, ffi/nonau. Enwir Beeroth amryw weith-
iau yn rhestri'r trefydd (Jos. ix. 17; xviii. 25; Ezra ii.

28 ; Neh. viii. 29). Yr oedd yn un o'r pedair tref ac

oedd yn gynwysedig yn yr heddwch a wnaeth y Gibeon-
iaid a Josua (Jos. ix. 1 7), a chynwysid hi wedi hyny yn
rhaudir Benjamin. Yr unig amgylchiad hanesyddol arall

mewn cysylltiad â hi ydyw y íî'aith taw yno y ganwyd
Baanah a Recab, lleiddiaid Isbcseth (2 Sam. iv. 2, 5, 6).

Mae Dr. Robinson yn enwi pentref a elwir El-Bireh,

oddeutu taith tair awr ar y gogledd i Jerusalem. Mae
y tai yn isel, a llawer o honynt dan y ddaiar. Mae nifer

o geryg inawriou yn gystal ac amryw adeiladau tan-

ddaiarol yn profi fod y safle yn un hen. Yma heíyd y
mae adfeiliau hen eglwys brydferth, a'i bwäu pen fain, y

. rhai a'i dynodant fel wedi ei hadeiladu yn amser Rhyfel-

wyr y Groes. Yr oedd y boblogaeth yn gynwysedig o

700, ac oll yn Fahomctaniaid. 'r wyf yn dal,' medd ef,

' taw Beer neu Beeroth yr Ysgrythyr ydyw El-Bireh, os

nad enwau oeddynt ar ddau le gw^ahanol, ac os felly, niae

El-Bireh yn cyfatteb i'r olaf, Beeroth. Mae cyfattebol-

rwydd yr enwau yn brawf cadamhaol ar y matter. Heb-
law hyny, yn ol Eusebius, gwelid Beeroth gan y teithiwr

wrth baso o Jerusalem i Nicopolis ('Ameras) wrth ben y
seithfed filltir Rufeinig, ac i'r dydd heddyw niae dywediad
Eusebius yn wir' (Robinson, líes. ii. 130, 131, 132).

BE'ER-SE'BA a arwydda 'lfynon y llw,' enw a ym-
ddengys ddarfod gael ei roddi gyda golwg ar y llw a

dyngwyd gan Abraham ac Abimelec, brenin Gerar, fel

cadarnhad o'r cyfamod a wnaed rhyngddynt (Gen. xxi.

22-31). Yn yr adnod flaenorol (21), fodd bynag, yr ydym
yn darllen am anialwch Beei-seba, ' lle y crwydrodd Agar
a'i mab Ismael.' Yr oedd hefyd ddinas o'r enw Beer-seba

(Jos. xix. 2), ac ar ol y caethiwed sonìr am ' Beer-seba a'i

phentrefydd,' neu yn ol yr Hebraeg, ' ei merched ' (Neh.

xi. 27). 'Abraham a blanodd goed yn Beer-seba, ac a
alwodd yno ar enw yr Arglwydd Dduw tragywyddol.'

Bu Abraham, Isaac, a Jacob, fyw yn Beer-seba. O Beer-

seba y cychwynodd Abraliam gyd â'i fab Isaac am Fynydd
Moriah, i'w offrymu yn aberth wrth orchymyn Duw. O
Beer-seba y danfonodd Rebeccah ei dewis-fab Jacob i

fyned i Padanaran, ac ar wyneb yr hwn nid ydoedd i

edrych byth mwy. O Beer-seba y cychwynodd Jacob a'i

deulu ar eu taith waered i'r Aipht (Gen. xxi. 33, 34 ; xxii.

19 ; xxvi. 33; xxviii. 10; xlvi. 1, 5). Yma y sefydlwyd
meibion Samuel fel barnwyr, ac mor anfoddlon oedd hen-

uriaid Israel iddynt fel yi' arweiniwyd hwynt i ofyn am
frenin (1 Sam. viii. 1-5). Dynodir terfynau gwlad Israel

yn aml gan yr ymadrodd '0 Dan i Beer-seba'—gan taw
terfyn gogleddol y wlad ydoedd Dan, a Beer-seba ei

therfyn deheuol (1 Sam. ili. 20).

Anghofiwyd am hir y fan lle sefai Beer-seba, ac oher-

wydd hyny daeth i fod yn anhysbys. Ar y tu gogleddol

i anialwch Arabia a chyffiniau Canaan mae gwastad-dir

eangfawr, yn ddeg milltir o hyd, ac o un i dair milltir o

led. Wrth ddisgyn tarewir y teithiwr gan y cyfnewidiad

cyflawn a welir yn ansawdd y wlad. Mae y prisgwydd

corachaidd a lanwent red-welyau y nentydd yn flaeriorol

yn awr wedi diflanu, ac y mae y gwastadedd a'r bryniau

o gylch yn cael eu gwisgo gan borfa f'er, nid yn demtiol

iawn i lygad y tpithiwr, ond yn hyfryd i lygad hir gynefin
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a difirwythder yr anialwch (Stewart, 213). ' Yr ydych

yn cyrhaedd o'r diwedd/ medd Dr. Robinaon, ' Wadi-es-

Seba, dwfr-wely llydan, ar du gogleddol yr hwn, ac yn
agos i'w lan, y mae dwy ffynon ddwfn, a elwir yn awr

Bir-es-Seba, yr hen Beer-Seba gynt.
' Mae y fifyiionau hyn ychydig bellder oddiwrth eu gil-

ydd ; maent yn grynion, a mur taclus o'u cwmpas. Mae
yr un fwyaf 12^ o di'oedfeddi o amgylchedd, ac yn 44^
o droedfeddi o ddyfnder hyd wyneb y dwfr, 16 troedfedd

o ba un, yn y gwaelod, sydd wedi eu cloddio o'r graig bur.

Mae y ffynon arall yn 5 troedfedd o amgylchedd, ac yn 42
* o droedfeddi o ddyîuder. Mae y dwfr yn y ddwy yn bur

a melus, a digonedd o hono—y dwfr hyfiytaf a gawsom
ar ol gadael Sinai. Mae y ddwy ffynon wedi eu ham-
gylchu gan gafnau careg, er mwyn i'r camelod a'r defaid

gael yfed, ac o'r fath yn ddiau a ddefnyddid gynt er

mwyn y deadelloedd a borent ar y bryniau cylchynol.

Mae y curh-stones wedi eu treuho yn agenau gan y rliaffau

a ddefnyddir i dynu y dwfr o'r ffynonau.
' Nid oeddem wedi clywed fod dim adfeihau yma, a

braidd y dysgwyhem daro wrth rai, canys nid oedd yr uu
yn weledig oddiwrth y ffynonau ; etto nid oeddym yn
dewis gadael man mor bwysig heb wneud chwihad priodol.

Ar ol esgyn i ben y bryniau isel ar y gogledd ir ffynonau,

cawsom hwynt yn orchuddiedig gan adfeihau trigfanau

blaenorol, sylfeini y rhai yr oeddynt yn ddigon hawdd eu

dilyn, er nad oedd braidd un gareg wedi ei gadael ar y
llall. Nid ymddangosai y tai fel pe wedi eu hadeiladu

yn agos at eu güydd, ond y maent yn wasgaredig dros

amryw fryniau bychain, ac yn y ceudodau rhyngddynt.

Yinddangosant fel wedi cael eu hadeiladu o geryg crynion,

er fod rhai o'r ceryg yn ysgwar, a rhai wedi eu naddu.

Mae yn debygol nad ydoedd ond dinas fechan wasgaredig.

Darlunir y lle gan Eusebius a Jerome fel dim ond " pen-

tref mawr," a byddin o filwyr Rhufeinig i'w amddiffyn

'

(Robinson, Bes. i. 303).

BE'HEMOTH, anifaU mawr a grymus, yn cael ei

ddarlunio gan Job yn pen. xl. 1.5-24. Mae dynion dysg-

edig yn mawr wahaniaethu yn eu golygiadau mewn
perthynas i'r anifail a ddarlunir daii yr enw hwn. Rhai,

megis Drusius, Grotius, Schultens, a J. D. Michaelis, a

dybiant mai yr elephant ydyw. EraiU, megis Bochart,

Ludolph, Calmet, a Gesenius, a dybiant taw yr Mppopo-
tamus, neu y dwfr-farch, ydoedd (Gesenius 105). Er fod

rhai o'r amgylchiadau a goffheir yn gymhwysiadol at y
ddau anifail, etto mae eraill ac ydynt yn gymhwysiadol,
rhai at yr elephant, a rhai at yr hippopotamus, tra mae
rhai eraiU heb fod yn briodol gymhwysiadol at yr un o'r

ddau ; megis, 'Efe a bawr wellt fel ych,' ac, 'Efe a gyfyd
ei gynffon fel cedrwydden.' Heblaw hyny, pe golygasid

darhmio naill air elephant neu'r hippopotamus, mae nod-

weddion yn absenol ac y buasai yn anhawdd peidio canfod

eu heisiau. Cyfrifid fod y darluniad hwnw o'r elephant

ac na chynwysai un cyfeiriad at ei drwyn yn anmherffaith

iawn ; neu o'r dwfr-farch, ac na wnai goffa o'r ffaith ei fod

yn byw mewn afonydd, ac hyd yn od dan y dwfr. Nid
ymddengys y darluniad, ar y cyfan, yn benodol gymhwys-
iadol nag at un na'r llall o'r anifediaid hyn.

Mae rhai dynion dysgedig wedi sylwi taw ffurf hosog

y gair Hebraeg ydyw Behemoth, ac o ganlyniad tybiant
nad ydyw yn cyfeirio at un anifail neUlduol, ond yr
arwydda anifeihaid yn gyffredinol, megis yn Job xxxv.

11 ; Ps. i. 10 ; Hab. ii. 17; ond nid ydyw y deonghad
hwn yn oddefadwy o gwbl, oblegid nad yw y darluniad
yn gymhwysiadol at anifeihaid yn gyffredinol ; ond heb-
law liyny, trwy yr hoU ddernyn arferir y gair yn y rhif

unigol, a hyny mewn fath fodd ac i ddangos taw am ryw
anifail neilíduol y sonir.

Eraill a dybiant taw un o'r anifeihaid anferth hyny
oeddynt yn bodoh yn y cyfnodau daiaregol cyn creadig-

aeth dyn, ac amhnellau gorfawr y rhai sydd wedi eu cael

yn gladdedig mewn cyflwr creigaidd yn yr haenau sydd
yn ffurfio cresten y ddaiar, allasai fod yr anifail a sonir

am dano yn Llyfr Job ; ond nid ydyw y dybiaeth hon yn
oddefadwy. Mae yn amlwg fod yr anifail y cyfeirir atto

yn eithaf adnabyddus i Job a'i gydoeswyr; ond ni wydd-
ent ddim am yr anghenfilod hyn, ac nid oeddynt yn
adnabyddus i neb hyd y bedwaredd gánrif ar bymtheg,
a rhwng tair neu bedair mil o flyneddau ar ol amser Job.

Ni fuasai darluniad o un o'r anifeiiiad hyn yn meddu grym
appehad at ffaith ; buasai yn fwy tebyg i ddarhmiad o

un o'r creaduriaid byw dychymygol am y rhai y inae

dychymyg toraethog y dwyreinwyr mor hoff o freudd-

wydio. Heblaw hyn nid yw y cyfaii ond tybiaeth. Nid
oes un daiaregwr wedi cloddio o'r ddaiar esgyrn un
creadur sydd yn cyfatteb ir desgrifiad rydd Job yn ei lyfr.

Nis gwyddom pa anifail a fwriadid ddarlunio, ac yr
ydym yn anfoddlon i goleddu amcan-dybiau ar y matter.

Pa un a oes yn bodoli yn awr anifail cyffelyb ir hwn
ddarlunir yn Llyfr Job, ond hyd yma heb ei gael allan,

neu y tebygolrwydd rhyngddynt heb gael ei ganfod, nis

medrwn ddywedyd. Hyn efallai sydd bosibl, ond etto,

oblegid y wybodaeth a feddwn ain y creaduriaid direswm,
nid yn debygol. Ac nis gallwn ychwaith ddweud pa un
a ddarfu rhyw greadur yn cyfatteb i ddesgrifiad Job fyned
allan o fodolaeth er ei amser e£ Gwyddom fod un creadur

mawr a grymus—y mammoth—wedi diflanu yn ystod y
cyfnod daiaregol presenol, a gall fod eraiU hefyd wedi
diflanu ; ond pa un a fuasai un o honynt hwy yn atteb

i ddarluniad Job nis medrwn ddywedyd. Yr ydym yn
taflu yr awgrym allan fel posiblrwydd. Heblaw y mam-
moth, mae y dinornis a'r dodo, adar mawrion, unwaith yn
drigianwyr Ynys y Bourbon, y Mauritius, a New Zealand,

a llawer o adar eraill wedi diflanu am byth (Hitchcock,

147, 145 ; Satm-day Review, 1863, p. 57).

BEIBL, enw a roddir yn gyffredin ir casgliad hwnw o

lyfrau neu ysgrifeniadau a dderbynir genym fel gair Duw,
ac fel unig reol fíydd ac ymddygiad. Mae wedi ei ranu
er ys amser maith yn ddwy ran, a elwir yn gyffredin yr

Hen Destament a'r Newydd, neu fel y deonglai rhai y
geiriau, y Cyfamodau Hen a Newydd. Ond nid yw un
o'r enwau hyn yn ddarluniad cywir o honynt—gan fod y
Ilyfrau o ba rai y maent yn gynwysedig mor lliosog, ac

mor amrywiol yn eu natur ; etto gan nad yw y teitlau

presenol yn camarwain neb, byddai yn llawn cystal dal

attynt, o'r hyn lleiaf yn yr ieithoedd hyny Ile maent wedi
cael eu sefydlu cyhyd ac mor gyfangwbl.

Ysgrifenwyd yr H. D. yn ddechreuol yn Hebraeg, iaith

plantDuw yn yr hen amserau, oddigerth ychydig ddarriau,

megis Ezra iv. 8 hyd vi. 18, a vii. 12-26 ; Jer. x. 11, a

Dan. ii 4 hyd ddiwedd penod vii., y rhai ydynt yn y
Caldaeg, amryw-iaith o'r un tafod-iaith (Horne, Introduc.

ii. 2). Ysgrifenwyd y T. N. yn Groeg, yr iaith ac ydoedd

y pryd hwnw y fwyaf dealladwy yn rahlith y cenedloedd
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i'r rhai yn beuaf y gwneid yn hysbys yr efengyl. Dengys
y íFeithiau hjm yu eglur fod yr Ysgrythyrau Santaidd

wedi eu bwriadu i fod yn ieithoedd cenedloedd y ddaiar

y rhai a ddichon, ar unrhyw amser neiUduol, gyfansoddi

eglwys Dduw—casgliad ac sydd, yn wir, yn gynwysedig
yn eu iiatur a'u harncan.

Cydunir yn gyífredin i'r H. D. gael ei ysgrifenu yn yr
iiyn a elwir yn awr y llythyren Samaritan. Dywedid am
liir amser i Ezra ar ol dychwehad yr Israeliaid o gaethiwed
ddwyn mewn y llythyren ysgwar Assyriaidd, yr hon a geir

yn awr yn mhob ysgrifan sydd ar gÌawr, ac mewn pawb
copiau argraphedig ; ond nid oes im prawf hanesyddol

pFÌodol dros hyn, a'r dyb fwyaf cyífredinol yn mhlith

ysgoleigion Hebraeg dysgedig yn awr yw, na chafodd y
cyfnewidiad ei wneud ar unwaitli, ond taw gwaith graddol

araser ydoedd (David. Btb. Crü. i. 20, 33). Mae Hupfeld
yn gosod mabwysiad y llythyren newydd yn y ganrif

gyntaf neu'r ail ar ol Crist; ond pa. un a'i Assyriaidd neu
Syriaidd ydoedd ei dechreuad nid ydyw ysgoleigion yn
cyduno (Horne, Introd. ii. 16, 17).

Yr oedd yr egwyddor Hebraeg yn ddiffygiol mewn
llafarlaid ; ond gwneid y diffyg hwnw i fynu gan yr hyn
a elwir yn Ilafariad-nodau neu bwyntau, y rhai a ddynod-
ant )'n fwy cywir seiniad y geiriau, ac a helpant i ddangos
eu hystyi'. Muntumiai rhai eu bod o'r un oed a'r cyd-

seiniaid, o'r hyn Ileiaf yn gydoesol ag amser Ezra a'r

Synagog Fawr. Pleidwyr mawr y golygiad hwn oedd
luddewon y canol oesau, y ddau Buxtorf, tad a mab, a

Uawer o ddysgedigion eraill. Amheuwyd hynafiaeth

y llafariad-nodau yn uechreu yr unfed ganrif ar bym-
theg gan Elias Levita, luddew Germanaidd ; Capellus,

duwinydd Protestanaidd a phroffeswr Hebraeg yn Sau-

mur, oedd y cyntaf i brofi eu dechreuad diweddar, mewn
gwaith a gyhoeddwyd yn Leyden yn 1624. Gellir

ystyried fod y pwnc yn awr wedi ei benderfynu. Nid
ydyw y Talmud, rhan hynaf yr hwn a elwir y Michna, a

dybir ddarfod gael ei ysgrifenu yn yr. hanuer gyntaf o'r

drydedd gaurif o'r cyfnod Cristionogol, yn cynwys dim
hyd yn od ffurfiau dechreuol cyfundraeth Ilafariad-nodau

ysgrifeuedig; nid oes eisiau ond iawn esponio yr ymadrodd-
ion ac a dybiwyd yn cyfeirio at hyny, a cheir y cynwysant
absenoldeb Ilafariad-nodau ac acenau. Dengys Jerome,

yr hwn a flagurodd yn y bedwaredd a'r buraed ganrif, a'r

hwn dalodd lawer o sylw i gyflwr y copi Hebraeg, trwy ei

ysgrifeniadau uad ydoedd ef yn gwybod dim am y Ilafar-

iad-nodau presenol. Ni wna byth eu henwi, a pha bryd
bynag y darlunia eiriavi, cyfeiria ei ddesgrifiadau at y cyd-

seiuiaid yn unig. Mae hefyd yn ffaith hynod, ua cheir y
Ilafariad-uodau ond mewn copiau a wneir er mwyn per-

sonau; ui cheir hwynt, hyd yn od yn y dyddiau preseuol,

yn y rholau a wneir ar gyfer eu darllen yn y synagogau.

Yn awr, ac ystyried y gofal gor-fanwl a gymerai yr ludd-
ewon gyd â'u Ilyfrau santaidd, mae yn hollol anuiruadwy

y buasai pethau felly pe cyfansoddasai y nodau ran cyfan-

soddiadol o'r iaith. Nid yw yn hawdd dweud pwy ddarfu
eu dyfeisio, neu pa bryd y cawsant eu dyfeisio. Y dyb
gyffrediu yw taw dyfais Masoretes Palestina oeddynt, yn
enwedig athrofa luddewig enwogfawr Tiberias. Ni chaf-

odd y gyfundraeth, inae'n debygol, ei chyflawn ddadblygu
ar unwaith, ond yr oedd yn raddol gyuyddu yn ystod
canrifoedd olynol, yn enwedig o'r chwechfed ganrif hyd y
ddegfed a'r uufed ganrif ar ddeg, trwy ymdrechion y doc-

toriaid luddewig, hyd nes iddi gael ei sefydlu yn gyüawn
ac yn ddiweddol ar ei sylfaen bresenol. Mae o gryn
werth, nid yn unig fel cyfarwyddyd pa fodd i seinio geir-

iau, ond fel help i ddeall eu hystyr. Mae yn wir nad
ydyw ond cynrychioliad traddodiad, ond mae'r traddodiad

hwnw gyd â'r henaf a'r mwyaf adnabyddus yn bresenol.

Ond ni ddylem, fodd bynag, ddibynu arno yn gwbl, na
chamgyineryd, oherwydd hyny, olion natur a bywyd yr

hen iaitli pan ddygwyddo hyn fethu cyd-daro. â'r nod-

bwyntiad (David. Bih. Crit. i. 43, 44, 49, 50 ; Horne,

Introd. ii. 13, 20).

Cafodd Ilyfrau yr H. D. yn eu cyflwr casgledig eu rhanu
yn foreu i dair rhan—y Gyfraith, y Prophwydi, a'r Ysgrif-

eniadau Santaidd, neu Hagiographa, fel y gelwid hwynt
gan y Groegiaid. Mae y rhaniad hwn yn hynach na'r T. N.,

oblegid cyfeirir atto gan ein Harglwydd yn yr ymadrodd,

y Gyfraith, y Prophwydi, a'r Psalmau (Luc xxiv. 44). Mae
y rhaniad hwn yn amlwg anmherffaith, oblegid nid oes

un dosparth o lyfrau hanesyddol, er bod eu ihif yn fawr.

Cynwysid y rhai hyn gan mwyaf dan y Prophwydi, ond
mewn rhan hefyd dan yr Hagiographa. Nid ymddengys
i'r trefniant gael ei wneud ar unrhyw fath o egwyddor.
Cynwysai y Gyfraitli bum Ilyfr Moses. Pa bryd y cafodd

hwnw ei ranu yn bum Ilyfr nis gwyddys. Rhenid y
Prfìphwi/di'\v hìaenafa^r olaf—y blaenafyn cynwys Josua,

Barnwyr, 1 ac 2 Samuel, 1 ac 2 Breninoedd ;
yr olaf,

Esaiah, Jeremiah, Ezeciel, a'r deuddeg prophwyd bach.

Cynwysai yr Hagiographa y Psalmau, Diarhebion, Job,

Caniad Solomon, Ruth, Galaruad, Pregethwr, Esther,

Daniel, Ezra, Nehemiah, 1 ac 2 Croniclau.

Nid oedd yr luddewon eu hunain, fodd bynag, o'r un
golygiad mewn perthyuas i drefniad y llyfrau. Mae y
Talmudiaid a'r Masoretiaid yu dilyn cynlluniau gwahanol.

Y trefniad Masoretaidd ydyw yr un geir yn ein Beibl

Hebraeg presenol (David. Bib. Cn't. i. 56 ; Home, Introd.

ii. 30).

O bob llyfr sydd wedi disgyn oddiwrth hen amserau
at rai diweddar ceir gwahanol ddarlleuiadau; a cheir rhif

y rhai hyn yn gyffredin mewn cyfartaledd i hynafiaeth y
gwaith dechreuol, a'r amlder gweithiau y cafodd ei draws •

grifio. Os cymhwysir yr egwyddor hon at yr Ysgrythyrau
Hebraeg, cynysgaetha ni a rheswm penderfynol yn erbyn

cywirdeb y copi preseuol. Gan nas gall unrhyw ysgrif-

eniadau gystadlu â hwynt mewn hynafiaeth, a chan na
chafodd un llyfr arall, oddigerth y T. N., ei drawsgrifio

mor aral, gallasem yn naturiol ddysgwyl fod y gwahanol
ddarlleniadau o'r gwahanol ysgrifeniadau yn gyfartal o

liosog. Nis gallasai dim yn fyr o wyrthiau, a'r gwyrthiau

hyny yn cael eu cyflawni ar ran pob trawsgrifiwr, gan nad
pa mor anwybodus neu ddiofal, neu hyd yn od anonest,

rwystro gwahaniaeth wrth drawsgrifiaw copiau ; oud nid

oes genym un hawl i ddysgwyl y fath wyrthiau, ac ni

wyddom, fel matter o ffliith, na chyflawnwyd dim o'r cyf-

ryw wyrthiau, oblegid yn yr holl ysgrifau a feddwn cawn
ddarlleniadau Iliosog yn amrywio. Yn ystod canrifoedd

Iliosogid yn fawr y camsyniadau boreuol, gan y parhai

pob trawsgrifiwr i gyflawui camgymeriadau ei flaenoriaid,

a chan ychwanegu rhaì o'i wneuthuriad ei hun.

Heblaw yr achos cyffredinol hyn o wahanol ddarllen-

iadau, yr oedd amgylchiadau eraill y rhai a wnaent
drawsgrifiad o'r Ysgrythyrau Hebraeg yn neillduol agored

i gamsyniad. Nis gallasai y mawr debygolrwydd rhwng
13
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ihai lythyrenau yr egwyddor lai nag acliosi lluoedd o

gamgymeriadau, raegis laD;*la1; JaJ: H, n, afl;

', ì, a
I
—^yn neiUduol felly oblegid yr oedd yr hen ysgrifau

mewn Uythyrenau man iawn. Mae Uythyrenau eraiU

yn debyg iawn i'w gilydd o ran swn, yn enwedig y rhai a

swnir yn y geg ; a phan ysgrifenai trawsgrifwyr o eneuau

eraill, rhaid fod y tebygolrwydd yn y swn yn fFynonell

doraethog o gamsyniadau. Yn awr, y fath yw natur yr

iaith Hebraeg fel y gwna camsyniad o un llythyren

wreiddiol yn aml newid yn hoUol ystyr gair.

Achos arall o gamsyniad yn y copi Hebraeg a gyfodai

oddiwrth esgeulusdra y trawsgrifwyr luddewig yn peidio

rhanu geiriau ar ddiwedd llineUau pan na fyddai Ue i'r

hoU air, fel mae yn gyíFredin gyda ni wrth ysgrifenu ac

argraphu. Pan yr oedd y Ue ar ddiwedd UineU yn rhy

fychan i gynwys y gair nesaf, ychwanegent lythyrenau

i'w lanw i îynu. Llythyrenau cyntaf y gair canlynol yn
gyffredin oedd y Uythyrenau dros ben hyn, er yr ysgrif-

enid ef yn gyflawn yn y UineU nesaf Gwnai trawsgrif-

wyr anwybodus ac esgeulus eu corphoH yn y copi. O'r

tu araU, drwgdybiai trawsgrifwyr fodolaeth Uythyrenau
dros ben pan nad oeddynt mewn gwirionedd yn bodoli,

ac mewn canlyniad i hyn gadawent allan ran o'r gwir
gopi. Oddiwrth weithrediad unedig cynifer o achosion,

nis gaUasai lai na chyfodi, yn ystod oesoedd, rif dirfawr

o wahanol ddarlleniadau yn nghopi yr H. D. (Joum. Sac.

IaL, Jan. 1852, p. 251).

Mae dynion dysgedig yn mhUth yr luddewon wedi
talu Uawer o sylw er yn foreu i gopi yr H. D. Gwnaeth-
ant ei chwiHo yn fanwl, a gwnaethant sylwadau lUosog

ar y pwnc. Traddodiad genau o dad i fab oeddynt ar

y cyntaf, ac yn y diwedd cawsant eu hysgrifenu. A
dyna y rheswm dros gymhwyso yr enw Masorah (tra-

ddodiad) at y casgUad, a'r enw Masoretiaid at y personau
a gyfranasant tuag at ei ífurfio. A'r copi (y fext) y mae
a íyno'r rhan fwyaf o honynt, yn y rhai y rhoddir cyfar-

wyddiadau er ei ddiogelu rhag cyfnewidiad neu lygriad.

Mae rhan o hono yn hynach na'r Talmud ; ond ar ol cyf-

ansoddiad y gwaith hwnw, cynyddodd y sylwadau o oes

i oes, hyd nes, ynghylch dechreu y chwechfed ganrif, y
casglwyd y sylwadau gwasgaredig ac y gosodwyd hwynt
ynghyd gan luddewon dysgedig athrofa Tiberias. Y
fath ydoedd dechreuad yr hyn a elwir yn awr y Masorah
ysgrifenedig. Ychwanegwyd sylwadau newyddion o am-
ser i'w gilydd ; fel yr oedd y Masoretiaid, a siarad yn
briodol, yn olyniaeth o ddynion dysgedig o'r chwechfed
ganrif i lawr hyd at yr unfed ar ddeg, er ei fod yri

anmhosibl penderfynu yn bendant ei ddechreu neu ei

ddiwedd (David. Bíh. Crit. i. 119).

Mae y Masorah wedi cael ei orbrisio yn gymaint gan
rai ac y mae eraül wedi ei brisio yn rliy isel. Mae yn
rhaid cyfaddef fod rhan fawr o hono yn ddiwerth. Gyd
â'r amcan o ddiogelu y copi rhag Uygriad, cyfrif rif yr
adnodau yn mhob Uyfr yn yr H. D., ac enwa yr adnod
ganol yn mhob Uyfr. Cynwys nifer anferth o sylwadau
ar eiriau a Uythyrenau yr adnodau : er esiampl, pa nifer o
adnodau sydd yn dechreu ac yn diweddu gyd â'r Uythyren
Saraech

; yn raha nifer o adnodau y ceir y gair î<7, na,
dair gwaith, ac yn mha nifer y ceir ef ddwy waith. Cyf-
eiria hefyd at lawer o'r camsyniadau a fodoÌai ar yr amser

y gwnaed y nodau yn y copiau o'r Ysgrythyrau luddewig;
pa mor aml y cyíarfyddir â rhyw eiriau neiUduol trwy

gorph y Beibl, heb enwi y manau ; ac hyd yn od pa mor
aml y dygwyddant yn nechreu, canol, a diwedd adnod.
Nid oes un amheuaeth nad ydyw y gwaith yn gof-golofn

o ddiwydrwydd ac amynedd; ond Uwyr fethiant ydoedd
gyda golwg ar y prif amcan mewn golwg, sef cadwraeth

y copi rhag Uygriad neu gyfnewidiad. Yr oedd prif

werth y gwaith yn gynwysedig, yu ol Buxtorf, ' mewn
rhifo Uythyrenau, geiriau, ac adnodau, fel na eUid ar un
amser ychwanegu dim atto, na thynvT dim oddiwrtho, na
chyfnewid dim.' Ond heb son dim am gamsyniadau,
croes-ddywediadau, ac anmheröeithderau y gwaith ei

hun, ' nid oedd yn bosibl,' ys dywed Walton yn briodol,

'i wneuthur cyfrif cywir o'r geiriau, o'r hyn leiaf o'r

Uythyrenau, pan nad aUasai hoU ddiwydrwydd dynol
gynyrchu cymaint ag un copi yn yr hwn ni cheid Uyth-
yrenau yn eisiau, neu dros ben. A chan y darllenai

yr Ysgrifau Dwyreiniol o'r Beibl Adonai a'r rhai Gor-
Uewinol Jehofah, sut mae yn bosibl gwybod pa ddar-

Ueniad a ddilynai y Masoretiaid ?
' Yn wir, fel yr oedd

yn rhaid fod gwahanol ysgrifau ganddynt yn gneud eu
sylwadau a'u cyfrifon, a chan nad oes dau gopi braidd

yr un peth yn gywir, rhaid taw anmhosibl oedd troi eu
eu nodau i un math o wasanaeth ; a chyda golwg ar eu
cyfrifon, yr oedd y rhai hyny mor eang a man-fanwl fel

na osodasai un dyn ymddiried yn e\\ cywirdeb. Ond
profir fod y Masorah yn hoUol ddiwerth fel moddion
cadwraeth y copi gan y fíaith seml y ceir miloedd ar fil-

oedd o wahanol ddarUeniadau yn bresenol yn yr ysgrifa\i

Hebraeg, er iddynt oU gael eu hysgrifenu ar ol iddo

ddyfod i fodolaeth {Journ. Sac. Ldt., Jan. 1852, p. 253).

Ond er fod rhan helaeth o'r Masorah yn ddiwerth, etto

nid yw yn hoUol heb atteb dyben. 'Mae ychydig ranau,'

medd Dr. Davidson, 'yn werthfawr. Cawn ynddo ddar-

Ueniadau hen iawn, perthynol efallai i ysgrifau can hened
a dechreuad y cyfnod Cristionogol. Cynorthwya ni hefyd
i fíurfio barn am ysgrifau diweddar. Yn wir, efe ydyw
braidd yr unig gopi hynafol a'n galluoga i wneud feíly.

Etto ni wnaeth buro y copi oddiwrth lygriadau blaenorol

;

ac ni wnaeth ychwaith ei gadw rhag Uygriadau olynol.

Cynorthwyai i gyrhaedd y ddau aracan hyn, ond ni sicr-

haodd yr un o honynt. Ar ol y cyfan eUir ddweud yn
erbyn a thros y Masorah, tueddir ni i edrych arno fel

gwaith gwerthfawr a defnyddiol—un a dueddai i fesur

helaeth i gadw y copi yn bur a dUwgr. Hebddo, buasai

Ysgrythyrau yr H. D. mewn cyflwr llawer Uai boddhaol

nac y maent' (David. Bib. Crit. i. 128).

Yn y duU hwn y dygwyd y copi Hebraeg yn nghwrs
canrifoedd olynol i ryw gyflwr rheolaidd a elwir y copi

Masoretaidd. Sefydlwyd ef yn orphenol o gylch yr unfed

ganrif ar ddeg, gan na wnawd ond ychydig gyfnewidiadau

o bwys ynddo ar ol hyny. Y fath oedd y cyfrif a wna,ed

o hono gan yr luddewon, fel yr ystyrid ef yr unig gopi

cywir. Esgeulusid defnyddio yr hen ysgrifau, a gadawyd
iddynt syrthio i ddinystr ; a daeth y copiau Masoret-

aidd wedi eu cynysgaethu â llafariad-nodau ac acenau,

i arferiad cyffredinöl' (David. Bib. Crit. i. 181).

Ar ol dyfeisio y geUÿddyd o argraphu dymunid, wilh

reswm, gyhoeddi yr- Ysgrytbyrau Santaidd yn yr ieith-

oedd gwreiddiol. Y Psalmau oedd y rhan gyntaf o'r

Ysgrythyrau Hebraeg a ddygwyd allan o'r wasg. Ar*

graphwyd y Uyfr hwn yn 1477, efallai yn Bologna. Ar-

graphwyd y copi yn anmherffaith iawn, ac yr oedd
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llawer o bethau wedi eu talfyru neu eu gadael allan

ynddo, a dygai holl nodau cynyg cyntaf anghelfydd i

argraphu Hebraeg.

Argraphwyd piuu llyfr Moses am y tro cyntaf yn Bo-

logna, yngliyd â Targum Onkelos, ac espouiad Salomon
Jarclii neu liashi. Cyfrol unplyg fawr ydyw, a'r papyr

wedi ei ferneisio. Golygir fod y gyfrol hon yn esiampl

liardd o argraphiad boreuol. Mae y copi yu gy wir iawn.

Ymddangosodd i-hanau eraiU o'r Ysgrythyrau Hebraeg
vn ystod ycliydig íiyneddau ; ac yn y dull liwn argraph-

wyd holl ranau yr H. D. cyn i argraphiad cyÜawn ac

unífurf o'r cyfan i gael ei droi allan o'r wasg.

Cylioeddwyd y copi cyflawn cyntaf o'r Ysgrythyrau
Hebi-aeg yn Soncini yn 1488, yn gyfrol unplyg. Mae
vr ai'graphiad hwn yn brin iawn.

Hyd yma nid oedd ond yr luddewon yn unig wedi ym-
gymeryd ar gorcliwyl o olygu argraphiadau o'r Ysgryth-

yrau Hebraeg ; ond yn foreu yn yr unfed ganrif ar

bymtheg ymaflodd Cristionogion mewn Uafur o'r natur

yma, ac o'r amser hwnw yr oedd yr argraphiadau a

argraphwyd yn waith un, a phryd arall yn waith un arall,

ac weithiau yn gynyrch Ilafur y ddau.

Yr argraphiad yn y Complutensian Polyglott sydd yn
galw gyutaf am ein sylw. Cyflawnwyd y gwaith mawr
hwn dan nawdd ac ar draiü y (,^ardinal Ximenes, yr hwn
a gasglodd ysgrifau ac a íynodd luddewon dysgedig wedi
mabwysiadu Cristionogaeth i'w arolygu. Argraphwyd ef

yn Complutium, neu Alcala, yn Spain ; ac ar ei ddiwedd
mae y dyddiad, sef y lOfed o Gorphenaf, 1.'317—blwyddyn

y dechreuodd y Diwygiad gan Luther ; ac er i'r hoU waitli

gael ei argraphu y pryd hwnw, ni chyhoeddwyd mo hono
liyd 1522. Mae y gwaitli hwn yn gynwysedig o chwech
rhan : cynwys y pedair gyntaf yr H. D., h.y., y copi

Hebraeg, ynghyd â Targum Onicelos, cyfieithiad y Deg
u Thriugaiu, a'r cyfieithiad Lladin, mewn tair colofn

; y
golofn nesaf aUan a gynwysai y copi Hebraeg gyd â'r

Uafariad-nodau ond nid yr acenau; yr un ganol y Lladin;

a'r un nesaf i mewn y Deg a Tliriugain, gyda chyfieithiad

fjladin. Mae Targum Onkelos, gyda chyíieithiad Lladin,

mewn dau golofn ar waelod y ddalen. Cymerwyd y
copi Hebraeg allan o saith ysgrif, ond pa rai oeddynt ni

wyddys yn bresenol. Dyma'r argraphiad aml-ieithog

cyntafo'r hoU Feibl. Yr oedd tri argraphiad aml-ieithog

niawr eraiU: 1. Polyglott Antwerp, 1569-1.'372; 2. Poly-
glott Paris, 1G45 ;

.'3. Polyglott Llundain, 1657. At y
gweithiau mawrion hyn gaÜwn ychwanegu y rhai cau-

lynol : 1. Y Polyglott gan Reinecius, Leipsic, 1750, yn
'ì cyfrol unplyg. 2. Polyglott Bagster, yn un gyfrol un-
plyg, Llundain, 1831. Mae yn gynwysedig o'r Ysgryth-
yrau mewn naw o ieithoedd, pedair ar bob tu dalen—^yr

Hebraeg, y Pentateuch Samariaidd, y Groeg, y Lladin, y
German (gwaith Luther), y Ffrengaeg (gwaith Ostervald),

Saisoneg, Italaeg (gwaith Diodati), Ÿspaenaeg (gwaith
Scio). Ychwanegir y T. N. yn Syriaeg f'el at-ddodiad at

y gyfrol
; ysgrifenwyd y rhagymadrodd gan Dr. Samuel

Lee o Gaergrawnt. 3. Y Beibl Aml-ieithog a olygwyd
gan Dr. li. Steir a Dr. K. G. W. Theüe, yn 5 cyfrol 8 plyg.

Mae yr H. D. yn cael ei werthu ar wahan oddiwrtii y
Newydd. Mae yr H. D. yn 4 cyfrol, ac yn cynwys pedair
o ieithoedd—Groeg, Hebraeg, German, a Lladin. Mae
y T. N. yn un gyfrol, ac yn cynwys pedair iaith hefyd

—

Groeg, (y Textus Receptus), Lladin (Yulgate Van Ess),

German (gwaith Luther), a'r Saisoneg (yr argrapliiad

cyftredin) {Journ. Sac. Lit, July 1856, pp. 328, 332).

Mae Daniel Bomberg yn deilwng o fwy parch na'r Car-
dinal am el lafur yn gwneud yr Ysgrythyrau Hebraeg yn
fwy hygyrch, ac am weled eu bod yn cael eu golygu yn fwy
gofalus a chywir nag y cawsent o'r blaen. Yr oedd ei

wasg yn Venice wedi ei chyflwyno yn gyfangwbl at len-

yddiaeth Hebraeg a rabbiuaidd. Aeth i draul mawr wrth
fynu ysgoleigion luddewig a Christionogol i olygu y wasg,

er mwynargraphu pob peth morgywir ac oedd bosibl. Ei
brif gynorthwywyr oeddynt Felix Pratensis, dychweledig
oddiwrth luddewaeth at Gristionogaetli, a llabbi Ben
Chayim o Tunis, yr hwn a barhaodd yn luddew. Trwy
ymdrechion unedig Bombei'g a'i gydlafurvyyr, ni ddan-
fonwyd allan o'i wasg lai nac wyth argraphiad—pump yn
4 plyg, a thair yn uuplyg. Ymddangosodd yr argraphiad

4 plyg cyntaf yn 1518, blwyddyn ar ol i'r Compluten-
sian Polyglott gael ei argraphu, ond pedair blynedd cyn
iddo gael ei gyhoeddi. Ond Uawer mwy pwysig ua'r rhai

hyn ydoedd yr argraphiadaii rabbinaidd a droiwyd allan

o'r un wasg. Ymddangosodd y cyntaf o honynt hwy hefyd

yn 1518, yr un flwyddyn ac y daeth aUan yr argrapliiad

4 plyg a sonir am dani yn awr. Cyfrol unplyg ydoedd,

yn bedair rhan neu gyfrol, ac yn cynwys, heblaw y copi

Hebraeg, Targums Jonathan a Ben Uzziel, ac Esponiadau

y Eabbiniaid luddewig, &c, Yr oedd yn waith gwerth-
lawr, a chwedi ei argraphu yn ddestlus. Mae copiau o

houo yn brin iawn yn awr. Dai'fu i Bomberg gyhoeddi
dau argraphiad rabbinaidd wedi hyn, y rhai oeddpit
hefyd yn rhai gwerthfawr iawn.

r amser hwnw allan, argraphwyd amryw argraphiadau

o'r Ysgrythyrau Hebraeg, o bob ftürf, maiut, a chymeriad,

yn Italy, Ffrainc, Spain, Switzerland, Germany, HoUand,
yn y Low Countries, a Lloegr. Ni chyhoeddwyd ar-

graphiad o'r Beibl Hebraeg erioed yn Scotland.

Nodweddid argraphiadau Athias, a gyhoeddwyd yn
Amsterdam yn 2 gyfrol 8 plyg, 1661 a 1667, gan eu
tlysni, ac yr oeddynt hefyd yn gywir iawn. Hwy oedd-

ynt sylfaen amryw argraphiadau a ganlynasant, ac yn
mhlith eraUl, argraphiad Van der Hooght, yn 2 gyfrol 8

plyg, ac a gyhoeddwyd yn Amsterdam ac Utrecht yn
1 705. Mae yr argraphiad hwn wedi ei enwogi ani dlysni

ac eglurder ei lythyren, a chywirder ei gopi.

Mwy pwysig fyth ydoedd yr argraphiad a gyhoeddwyd
yn HaUe gan J. H. Michaelis yn 8 plyg a 4 plyg, yn
1720. Wrth barotoi yr argraphiad hwn cydmarodd y
golygydd bedwar ar hugain o'r argraphiadau goreu oedd-

ynt wedi eu cyhoeddi ynghyd â phump o ysgrifau Erfurt.

Etto er yr holl dratìerth a gymerwyd gyd â'r argraphiad

hwn, nid yw y copi yn berftaith rydd oddiwrth gamsyn-
iadau, ac nid ydyw mor foddhaol i'r Uygad ag un Van
der Hooght, ond rhagora arno niewn gwerth a chywirdeb.

Mae yr hoU argraphiadau diweddar wedi eu gwneud
yn gydfturfiol á'r copi Masoretaidd. Mae y rhai diwedd-

araf yn cyduno yn agos iawn â'u gilydd gyd â'r eithriad

o gamsyniadau argraphyddol ; ond yn hen argraphiadau

y bumed .a'r chwechfed ganrif mae gwahanol ddarllen-

iadau gwirioneddol a gyfrifir yn ogystal a darUeniadau

ysgrifau.

Nid oeddid liyd yn hyn wedi gwneud cydmariaeth

eang rhwng gwahanol ysgrifau, o ba rai yr oedd nifer

mawr yn gorwedd heb eu darllen yn ngwahanol lyfrgell-
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t)edd Europe, na rhwng íFynonellau eraiU o wahanol

cldarlleniadau ; ac yn ganlynol nid oedd un argraphiad

beirniadol neu gopi pur wedi cael ei gynyrchu yr hwn
ydoedd deilwng o ymddiried ysgoleigion.

Y person cyntaf a ymddengys fel wedi íFurfio syniad

cywir am yr argraphiad oedd yn eisiau, a'r hwn a wnaeth
lawer tuag at ei ddwyn allan, ydoedd luddew dysgedig o

Mantua, Solomon Norzi, yn moreu y ddwyfed ganrif ar

bymtheg. Wedi casglu ynghyd gynifer o Feiblau ar-

graphedig ag allasai gael gafael arnynt, ynghyd ag

ysgrifau cywir o'r copi ac o'r Masorah ; a chwedi ym-
gynghori â'r Talmud, y Midrashim, ac Esponiadau y
liabbiniaid mwyaf dysgedig

;
parotodd Esponiad helaeth

a dysgedig ar holl lyfrau yr H. D., íFrwyth Uafur llawer

o flyneddau. Ond ni welodd gynyrch ei lafur dysgedig

wedi ei argraphu. Ni chyhoeddwyd ei waith yn gynt

na 116 o flyneddau ar ol iddo gael ei orphen, pan y troi-

wyd ef allan o'r wasg yn Mantua yn 1742, yu 4 cyfrol

4 plyg, gan feddyg luddewig cyfoethog, Raplaaël Chayim.

Darfu i'r golygydd, Raphael Basila, osod i rnewn rai

sylwadau o'i eiddo ei hun yn Esponiad beirniadol Noríii,

ac ychwanegodd rai eraill ar ddiwedd y cyfrolau.

Ò'r diwedd, oddeutu canol y ddeunawfed ganrif, cy-

hoeddodd Dr. Rennicott o Bydychain ddau draethawd ar

sefyllfa y copi argraphedig, amcan yr hwn ydoedd dangos

yr angen am gydmariad helaeth rhwng ysgrifau Hebraeg
yr H. D., gyd â'r bwriad o'i gywiru. Ar ol derbyn cefn-

ogaeth cyhoeddus i barotoi y cyfryw argraphiad a gyn-

ygai, darfu iddo ef a'i gydlafurwyr, y penaf o ba rai

ydoedd Profíeswr Bruns o Helmsdat, gydmaru 694, a

chyfrif ysgrifau, o argraphiadau o'r Ysgrythyrau Hebraeg,

á gweithiau rabbinaidd, yn enwedig y Tahnud. Cyd-
marwyd rhai o honynt drwyddynt olî

;
ymgynghorwyd

ag eraiU ar ranau detlioledig yn unig. Ymddangosodd
ífrwyth eu Ilafur mewn 2 gyfrol unplyg yn Bhydychain,

1 776 a 1 780. Copi Van der Hooght ddefnyddiwyd, heb

y llafariad-nodau a'r acenau, oddiwrth yr hwn y nodir yr

hoU wahaniaethau yn yr awdurdodau, a'r rhai a gyfan-

soddant y gwahanol ddarlleniadau. Teimlwyd cryn

siomedigaeth mewn perthynas i'w llafur, ar ymddang-
osiad y gyfrol gyntaf ü'r casgliad mawr o wahanol
ddarUeniadau ychydig a gafwyd o lawer o werth i wella y
copi. Ymddángosai y rhan fwyaf o honynt fel camsyniad
trawsgrifwyr. Yr oedd Kennicott yn olygydd mwyaf
Uafuríawr. Dygodd ynghyd bentwr mawr o ddefnyddiau

beirniadol ; ond nid ydoedd yn feirniad mawr. Wrth
gymhwyso ei ddefnyddiau helaeth mae yn aml yn gwyro.

Mae yn fyr o'r farn, y craffcler, a'r medr angenrheidiol er

cyfansoddi beirniad meistrolaidd.

Cyhoeddwyd gwaith cyffelyb, ond Uawer rhagorach ar

lawer golwg nag un Rennicott, gan De Rossi, proffeswr

ieithoedd Dwyreiniol yn Parma, yn 4 cyfrol 4 plyg, o 1 784

i 1788, ac yn 1798 cyhoeddwyd cyfrol at-ddodiadol, yn
cynwys defnyddiaü ychwanegol o íFynoneUau newydd. Y
copi â pha un y cydmarodd ei ddefnyddiau ydoedd un Van
der Hooght, ond ni ddarfu iddo ei argraphu. Gwnawd y
casgliad dirfawr o'r gwahanol ddarlleniadau gyda diwyd-
rwydd synfawr a gofal nodedig. Mae mwy o gywirdeb
yn y cydmariadau, a mwy o farn gywir yn cael ei dangos
yn y fath bethau nag yn Rennicott ; ond etto mae yn
amheus pa un a haedda De Bossi gael ei gyfrif yn feirniad

perffaith. Nid ydyw cyfundraeth ei feirniadaeth yn un

ddiogel ; mae ei egwyddorion a'i safonau yn ddiffygiol

neu gamsyniol. Mae y darUeniadau yn gyífredin o'r un
darluuiad ag eiddo Kennicott. Ond nis gall fod un
amheuaeth ynghylch rhagoriaeth casgliad De Eossi o

wahanol ddarlleniadau ar bob un araU. Saif ei gasgliad yn
mlaenaf yn mhlith holl weithiau cyffelyb hen a diweddar.
Mae amryw argraphiadau o'r Ysgrythyrau Hebraeg

wedi cael eu cyhoeddi oddiar hyny, yn cynwys dethol-

iadau o'r darlleniadau mwyaf jjwysig ag a wahaniaethant
oddiwrth eu gUydd, yn enwedig argraphiadJohn,proffeswr
ieithoedd Dwyreiniol yn Mhrifysgol Vienna, yn 4 oyfrol

8 plyg, 1806, yr hwn a gynwys ddarlleniadau aUan o gyd-
mariadau Walton, Kennicott, a De Rossi, ac hefyd Grabe,
Montfaucon, a Holmes ; ond y mae argraphiad feirniadol,

o'r H. D. cyff'elyb i'r argraphiadau beirniadol sydd genym
o'r T. N. yn parhau yn beth dymunadwy. Mae Uafur
Kennicott a De Rossi yn aros bron Ue eu gadawsant, er

nad oes un amheuaeth fod mwy o eisiau copi diwygiedig
o'r Beibl Hebraeg nag oedd o angen am un o'r Testament
Groeg, gan fod y cyntaf mewn cyffwr Uai boddhaol na'r

olaí Mae yn warth i feirniadaeth Feiblaidd fod y maes
raawr hwn wedi cael ei esgeuluso cyhyd, ac y parheir i

adael iddo orwedd yn anghyfanedd-dir. Mae dau ym-
drech, fodd bynag, wedi cael eu gwneud i'w weUa, y rhai,

yn y cyfamser, a ellir eu cael yn ddefnyddiol. Yr oedd
un o honynt gan y Parch. George HamUton, periglor

KiImorgh, mewn gwaith a gyfenwid, ' Codex Criticus o'r

Beibl Hebraeg, yn mha un y mae copi Van der Hooght
yn cael ei gywiru trwy gymhorth ysgrifau a gydmarwyd
gan Kennicott a De Bossi, a hen gyfieithiadau. Cynyg
ydoedd i ffurfio copi o'r H. D. a wasanaethai fel safon :

'

Llundain, 1821. Mae y Uall gan y Parch. Samuel
Davidson, D.D., ac a elwir, ' The Hebrew Text of the

Old Testament revised from critical sources, etc.
:

' Llun-
dain, 1855.

Er y pryd y gwnawd cydmariadau Kennicott a De
Rossi, mae ymdrech arall, ond un Uawer Uai, wedi cael ei

gwneud gan Pinner, yn Odessa. Ond er nad oedd rhif yr

ysgrifau y darfu iddo ef eu chwilio ond bychan, mae oed y
rhan fwyaf o honynt, ac hynodrwydd rhai o honynt yn
gwneud ei ddarluniadau ef yn bwysig a dyddorol. Perth-

ynai yr ysgrif henaf a gycimarwyd gan De Rossi, fel y
tybiai efe, i'r wythfed ganrif ; perthynai yr olaf i'r unfed

ar ddeg. Ond yn y rhai gydmarwyd gan Pinner, ceir

un wedi ei hamseru yn y chwechfed ganrif, o.c. 580; mae
dwy wedi eu hamseru yn y nawfed ganrif ; a dwy yn y
ddegfed (Horne, Introd. ii. 97).

Y rhai canlynol ydyw y prif ff'ynonellau oddiwrth ba

rai y gellir gael gwahanol ddarlleniadau gyd â'r amcan o

gywiru copi yr H. D. :

—

1. Ysgrifau Hehraeg.—Mae yn achos o alar dwí'n i'r Iien

ysgrifau, ar ol ff'\.irfio y copi Masoretaidd aUan o honynt,

gael eu hesgeuluso a'u gadael i íyned i ddystryw. Nid
oes dim ysgrifau yn awr sydd yn henach na'r canrifoedd

deg ac un ar ddeg, ac y inae hyd yn od y rhai hyn yn
brin. Nid yw oed ysgrif, yn wir, yn safon sicr o'i gwerth,

nac o'i phwysigrwydd fel awdurdod. Gall ddygwydd
fod ysgrif 500 oed wedi cael ei thrawsgrifio o un 800

;

tra y gallasai un arall 600 oed gael ei chymeryd o un
heb fod yn 700. Wrth geisio penderfynu gwerth ysgrif

mae yn angenrheidiol i farnu hyny wrth ei chopi ei hun,

yn ol egwyddorion addefedig beimiadaeth.
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Y mae, fodd bynag, i'w sylwi fod, gyd ag ychydig

eithriadau, pawb ysgrifau adnabyddus yn perthyn i un
teuhi, sef y Masoretaidd. Y mae, yn wir, ryw ychydig

ysgrifau, ysgrifenwyr y rhai a roddent weithiau y flaen-

oriaeth i ddarlleniadau a geid mewn copiau hynach ac

oeddynt ar glawr yn eu dyddiau hwy ar y copi Masoret-

aidd. Mae gwerth mawr yn perthyn i'w darlleniadau

(David. Bib. Crit. i. 131, 343; Journ. Sac. Lit., Jan.

1852, p. 256).

2. Y Peìitateuch Samariaidd.—Mae gan y Samariaid

presenol sydd yn trigfanu Nablous, yr hen Sichem, gopiau

o'r Pentateucli yn yr hen lythyren Hebraeg a ddefnyddid

cyn i'r llythyren ysgwar Galdaeg gael ei dwyn i mewn
ar ol caethiwed Babilon. Ystyrid awdurdod y copi hwn
yn uchel iawn gynt gan rai beimiaid ; ond y mae Gese-

nius, un o'r ysgoleigion Hebraeg goreu yn bresenol, ar ol

chwilio yn bwyllog a gofalus y copiau Hebraeg a Samar-

iaidd, wedi profi yn anattebadwy nad ydyw y copi

Samariaidd o fawr werth fel awdurdod feirniadol, ac na

fyddai yn iawn i ni wneud defnydd mawr neu gyíFredin

o hono fel ofieryn cywiru y Pentateuch. Fe allai fod

rhai adnodau ag y byddai y copi Samariaidd yn rliagori

ar yr un Hebraeg, yn enwedig Ile y oadarnheid ef gan
brofion mewnol, neu awdurdodau eraill ; ond ar y cyfan,

nid ydyw y copi Samariaidd yn deilwng o'i gydmaru â'r

un Hebraeg. Nid ydym am ei ysbeiho o bob gwerth,

ond nid ydyw o fawr bwys mewn cydmariaeth i'r un Heb-
raeg (David. Bib. Crit. i. 79, 89 ; Horne, Introd. ii. 36).

3. Hen Gyfieithiadau.— O'r rhai hyn y cyfieithiad

Groeg, a elwir yn gyíFredin y Septuagint, ydyw yr henaf

a'r mwyaf gwerthfawr. Ni wnawn ni ddim yma ail

adrodd y chwedlau a daenid yn yr hen amser gynt
mewn perthynas i gyfansoddiad y cyfieithiad hvra. Mae
ei hanes yn guddiedig mewn llawer o ansicrwydd a

thywyllwch. Y tebygolrwydd yw i'r rhan fwyaf, os nad
yr oU hono, gael ei wneud yn yr Aipht gan luddewon
AIexandria er eu gwasanaeth eu huuain. Mae y cyf-

iethiad yn dwyn ar ei wyneb brofion eglur i wahanol
ranau o hono gael eu cyfansoddi gan wahanol bersonau

;

ac yn ganlynol nid ydyw yn anhebygol iddo gael ei

wneud ar wahanol amserau. Y Pentateuoh gyfieithwyd

oreu o lawer ; ac y mae y rhan hono o'r gwaith yn tra

ragori ar y rhanau eraill mewn oywirdeb. Mae Uawer
o'r llyfrau eraill wedi eu cyfieithu yn ddigon sal, er, gj^da

golwg arnynt hwy, fod gryn wahaniaeth. Ymddengys
nad oedd dim o rai o'r cyfieithwyr yn gwbl feistri nag
ar yr iaith Hebraeg na'r Groeg. Mae o bwys i ni gofio

y ffeithiau hyn, oblegid, wrth gyfeirio at y Septuagint,

ymddengys fod y mwyafrif o ddarilenwyr yn ei ystyried fel

un gwaith, ac fel o'r un awdurdod trwyddo, yr hyn sydd
yn mhell o fod yn ffaith (David. Bib. Crit. i. 163, 180 ;

Journ. Sac. Lit., July, 1855, p. 309). Os am wybod y
gwahanol gyfrifon am wneuthuriad y cyfieithiad hwn,
cyfeiriwn ein darllenwyr at Prideaux, Connect. pait ii.

47-85).

At hyn rhaid ychwanegu fod copi y Septuagint mewn
cyflwr tra Uygredig ac ansicr, fel mae yn aml bron yn
anmhosibl dweud beth ydoedd y copi gwreiddiol a gyf-

ieithid {Journ. Sac. Lit., July, 1855, p. 212-323).

Prif ysgrifau y Septuagint ydynt rai AIexandria a'r

Vatican. Golygv^^d un Alexandria, yr hon sydd yn y
British Museum, gan Grabe, yn 4 cyfrol unplyg ac 8

cyfrolS plyg, Khydychain, 1707-1720. Yr argraphiad

goreu o un y Vatican ydyw eiddo Dr. Holmes, yn cyn-

wys casgliad mawr o wahanol ddarlleniadau, yn 5 cyfrol

unplyg, Rhydychain, 1798-1820. Hwn ydyw yr ar-

graphiad cyflawnaf, a'r mwyaf pwysig a gyhoeddwyd hyd
yn hyn (Horne, Introd. iv. 723).

Mae argraphiadau cyffredin o'r Septuagint yn dilyn

y copi Aldine, a gyhoeddwyd gyntaf yn 1518, neu y
Vatican, yr hwn gyhoeddwyd yn gyntaf yn 1587. Copi

y Vatican ydyw'r un argraphir yn gyffredin, ac y mae yn
tra ragori ar yr Aldine (Horne, Introd. iv. 164, 721).

Mae yn anhawdd darlunio y Septuagint fel cyfanwaith.

Nid ydyw yn gyfieithiad Ilythyrenol; o'r tu arall, mae yn
rhydd a rhwydd, ac yn gyfiaith-ddeongliad. Ond er nad
yw mewn im modd yn gyfieithiad llj'thyrenol, mae ei

werth, serch hyny, yn fawr. Helpa i ddangos cyflwr y
copi Hebraeg ar y pryd y gwnaed ef, ac i iyw fesur yr
ystyr a gysylltid ag e£ Ond yn anffodus, fodd bynag,
mae cymeriad rhydd y cyfieithiad, ei gamgymeriadau a'i

anmherffeithderau Uiosog, ynghyd â chyflwr llygredig y
copi, yn tynu llawer oddiwrtho fel awdurdod haedd-gred
dros wahanol ddarlleniadau, ac fel moddion i gywiru y
copi Hebraeg. Nid ydyw ei werth yn ogyfuwch a'r

enw mae wedi gael gan lawer. Er hyny i gyd y mae yn
werthfawr, ac yn deilwng o astudiaeth oíàlus beirniaid

Beiblaidd (David. Bib. Crit. i. 192).

Yr oedd amryw gyfieithiadau eraiU i'r Groeg ar ol

dechreu y cyfnod Cristionogol gan Aquila, Theodotion, a

Symmachus ; ac hefyd rai eraili gan awdwyr anhysbys ;

ond nid oes genym ond darnau o honynt.

4. Targums.—Ar ol dychweliad yr luddewon o Babi-
lon, darfu'r iaith Hebraeg a bod yn iaith siarad, ac yn
ddealladwy, a rhoddwyd esponiadau ne\i gyfiaith-dde-

ongliadau o'r llyfrau santaidd yn yr amryw-iaith Galdaeg,

er eu galluogi i'w ddeall. I'r esponiadau hyn, pan wedi
eu hysgrifenu, y rhoddwyd yr enw Targum. O'r rhai

hyn, Targum Onkelos ar y Pentateuch ydyw yr un sydd
wedi bod yr uwchaf ei fri yn mhlith yr luddewon, ac y
mae yn wir werthfawr. Mae yn fwy tebyg i gyfieithiad

nag esponiad. Mae yn anhawdd penderfynu pa bryd^ y
oafodd ei ysgrifenu ; ond aferid tybied iddo gael çi ysgri^.

enu cyn y cyfnod Cristionogol, er fod rhai yn tybjçd:

iddo gael ei ysgrifenu yn ddiweddarach, M9,e amryiy
argraphiadau o hono wedi cael eu cyhoeddi.

Cynwys Targum Jonathan Ben Uzziel y Prophwydi,
h.y., yn ol y trefniad Hebraeg: Josua, Barnwyr, Samuel,
Breninoedd, Esaiah, Jeremiah, Ezeciel, a'r deuddeg proph-

wyd bach. Mae efe yn fwy o ddeonglwr nag Ojilíelçs,

;

ac nis gellir gwadu nad ydyw ei esponiadau yn aml yn
fympwyol ac anghywir, ac weithiau yn wrthun. Ÿn
gyfíredin, fodd bynag, cyfieitha yn Uythyrenol a chywir
lle nad ofyn y copi ara ddeongliad, yn enwedig yn y
llyfrau hanesyddol. Mae amryw argraphiadau o hono
wedi eael eu cyhoeddi.

Nid ymddengys fod y oopi o ba un y gwnawd Targums
Onkelos a Jonathan yn gwahaniaethu fawr oddiwrth y
copi Masoretaidd presenol,

Mae amryw Targums eraill, megis y Targum ar y
Pentateuch gan y gau-Jonathan, a Targum Jerusalem

;

ond maent oU yn Ilai eu gwerth na rhai OnkelQS a
Jonathan Ben üzziel, ac nid ydynt o nemawr wasanaeth
gyda golwg ar gywiru y copi (David. Bib. Crit. i, 226,
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229, 232, 234, 236, 237, 239. Am gyfrif cyflawiiach

am j Targums cyfeinwn at Pndeaux, Connec. part ii.

618-645).

Dyma brif íFynonellau y gwahanol ddarlleniadau trwy

y rhai y gellir cywiru copi yr H. D. Yn foreu yn y cyí'-

nod Cristionogol gwnawd cyfieithiadau o'r H. D. a'r T. N.

i'r Syriaeg, y Lladin, a ieithoedd eraiU, y rhai allant

weithiau roddi help i ni i gywiru y copi Hebraeg. Felly

hefyd y gall adnodau cyffelyb yr H. D. a'r adroddiadau o

honynt yn y T. N.; ac hefyd adnodau nea ddarnau yn y
Talmud ac ysgrifeniadau luddewig eraiU ; ond nid oes

angen manylu ynghylch y rhai hyn.

Yr ydys hefyd wedi cynyg fod beirniadaeth amcan-

dybiol i gael ei defnyddio, yi' hyn mewn gwirionedd sydd
wedi caei ei defnyddio yn ddigon hael gan rai i gywiru
copi yr Ysgrythyrau, yn enwedig yr H. D., ond barnwn
ni y dyhd ymwrthod yn hoUol â lion fel íFynonell gwa-
hanol ddarlleniada,a. Mae y beimiaid goreu yn cwbl

gydweled gyda golwg ar hyn. Mae yn ddios lawer o

ranau, yn enwedig yn yr Ysgrythyi'au Hebraeg, y rliai

ydynt yn ddiamheuol anghywir. Dygwydd hyn gyda
rhifau, y rhai ydynt mor íawr nes bod bron yn anghred-

adwy, ac hefyd gydag enwau ac achau, ac mèwn cysyUt-

iad a dywediädau gwahanol a chroes-ddywedawl am yr

un personau ac amgylchiadau. Mae wedi bod yn arferiad

i esponio y pethau hyn fíwrdd ; ac er fod amryw yn
harod i dderbyn unrhyw esponiad a roddir o honynt, etto

nid yn aml y symudir yr anhawsderau trwy y fath espon-

iadau mympwyol; ac nis gallwn mwyach gau ein Uygaid
rhag eu gweled, neu ddefnyddio yr hen ystrywiau a

wnaent y tro uuwaith i'w cysoni. Yn awr yn yr adnodau
hyn yn arbenig mae defnyddiau cywiru yn aml yn brinaf.

Mewn rhai copiau ni cheir cymaint ag un darUoniad gwa-
hanol, a'r un modd gyda golwg ar y cyfieithiadau. Ond
er dygwydd cael darlleniad ag fyddo yn eglur anghywii-,

dylai ar bob cyfrif gael aros hyd nes gellir ei gywiru a

phrawf digonol, os byth y dygir hwnw yn mlaen. Nid
yw beirniadaeth amcan-dybiol, ar y goreu, ond oíFeryn

ansicr iawn i gywiru copi, a gídl yn ddigon tebygol osod

un camgymeriad yn Ue y Uall, tra ar yr un pryd y tuedda

i luddias rhagor o chwiliad. Ac hyd yn od pan ddefn-

yddier y cyfryw foddion gan y fath ysgoleigion Hebraeg
a CapeUus, Michaelis, Houbigant, Rennicott, Lowth, ac

eraiU, maent wedi troi aUan yn Ilwyr fethiant, heb wneud
dim ond cyfnewid yn ddiachos, neu lygru y copi. Gwell,

feddyliem ni, ydyw peidio rhedeg i'r fath berygl, ond
gadael camsyniadau amlwg Ue y ceir hwynt, gyd â'r

addefiad fod y copi, yn enwedig yr un Hebraeg, yn
anghywir yn aml, yn enwedig mewn perthynas i'r pethau

/r yays newydd gyfeirio attynt (David. Btb. Crit. i. 374).

Gan i eglwys y Duw byw gael ei sefydlu yn mhlith y
genedl Hebraeg, yr oedd Uyfrau yr H. D., y rhai a rodd-

wyd iddynt ar y dechreu er eu hyfforddiad, yn yr iaith

Hebraeg. Ond gan y bwriadwyd yr efengyl ar gyfer

pob cenedl, yv oedd y T. N. yn Groeg, iaith a ddeallid

nid yn unig yn ngwlad Groeg ac Asia Leiaf, ond i fesur

helaeth yn Italy, yr Aipht, ac hyd yn od yn Palestina—yn
fwy eang, inewn gwirionedd, nag un iaith arall a siaredid

y pryd hyny. Ac hyd yn od gyda golwg ar yr luddewon,
nid ydoedd fod y T. N. wedi ei ysgrifenu yn Groeg yn
un rhwystr iddynt hwy ; oblegid yr oedd Uawer o honynt,

pan yr ysgrifenwyd y llyfrau a'i cyfansoddent, wedi ym-

sefydlu mewn gwledydd lle y deallid ac y siaredid yr
iaith hono, ac hefyd yr oeddynt wedi bod am hir amser
yn yr arferiad o wneud defnydd o'r cyfieithiad Groeg o'r

H. D. Mewn gwirionedd, Groeg oedd yr iaith yr hon
gan mwyaf a ddeallid oreu gan yr ysgrifenwyr a'r dar-

Uenwyr a annerchid yn gyntaf ac yn fwyaf uniongyrchol.

Prin y gallasid dysgwyl i epistolau at drigolion Galatia,

Ephesus, Colosse, Philippi, a Thessalonica, at Timotheus,
Titus, a Philemon, oddiwrth frodor o Tarsus, fod mewn
iaith heblaw y Groeg. Gellid dweud yr un peth am
epistolau Pedr, y rhai a aunerchwyd at y dyeitlniaid

oeddynt ar wasgar yn ngwahanol ranau Àsia Leiaf, y
rhai ni feddent un iaith gyff'redin ond Groeg ; a gellid

cymhwyso yr un sylw at y personau hyny y danfonodd
lago ei epistol attynt. Ymddengys taw mam-iaith Luc,

yn gystal a Theophilus, i'r hwn y cyflwynodd ei Efengyl

ac Actau yr Apostolion, ydoedd Groeg. Ysgrifenwyd
Datguddiad loan yn ddechreuol at y saith eglwys oedd
yn Asia Leiaf, a chyfeiriwyd yn ddigon tebygoî ei Ef-

engyl a'i Epistolau at bersonau yn siarad yr iaith Iloeg.

Ond mae yn mhellach yn deilwng o sylw, tra yr oedd
yr iaitli Roeg yn arbenigol addas i fod yn gyfrwng dat-

guddiad oddiwrth Dduw, yr oedd yr iaith Hebraeg ar

ddarfod bod yn gyfaddas ar gyfer y cyfryw ddyben, mewn
canlyniad i ddinystr Jerusalem gan Titus, a chwbl wasgar-

iad yr luddewon, yr hyn a ddeiUiodd oddiwrth hyny. Pe
buasai Uyfrau y T. N. wedi cael eu hysgrifenu yn Heb-
raeg fel yr H. D., neu yn y Syro-Caldaeg, yr hon ydoedd
yn awr yn iaith Palestina, buasai y fath drefniant nid

yn unig yn rhy gyfyng ond o fyr barhad. Yr oedd yn
rhaid y gwnaethai yr luddewon, yn awr' yu cael eu

gwasgaru yn mhlith y cenedloedd, goUi eu mam-iaith a

defnyddio iaith y gwledydd yn y rhai yr oeddynt yn
alltudion (Horne, Introd. iv. 11; Michaelis, Introd. ii. 100).

Nid yw Groeg y T. N. yn Roeg pur clasurol. Mae
wedi cael ei gjrfenwi yn amryw-iaith Helenistaidd, h.y.,

am'ryw-iaith a ddefnyddid gan yr luddewon a drigent yn
mhlith y Groegiaid. Mae yn cyfatteb i raddau helaeth

i Roeg y Septuagint. Mae y geiriau yn cael eu defn-

yddio weithiau mewu ystyr wahanol, a chystrawen wa-

hanol, oddiwrth yr hyn ddefnyddir gan awduron clasurol.

Mae yn Ilawn o ymadroddion o ff"urf Hebiaeg, a chys-

trawenau anrammadegol. Mae neiUduolrwydd y drych-

feddwl yn aml arwain i ddefnydd neiUduol o eiriau,

megis, §iKaoa-úvrì, cjjfiawnder, cijfiawnhad ; SiKaiova-6ai, cael

ei yjifiawnhau; irlaTiî, ffijdd ; Tn(TTeÍ€iv eU Xpia-TÓv, credu

yn Nghrì'sf; <cX;;to?, wedi ei alw; e/cAi^/cToy, etholedig; äyioi,

'sainf. Mae ychydig o.eiriau Syro-Caldaeg, megis à$/3a,

fad; iJ.aiJ.ma, mammon; /aíapàv ù6á, ac amryw bethau neiU-

duol eraiU (Horne, Introd. iv. 12).

Ni chafodd y Uyfrau a gyfansoddant y T. N. eu casglu yn

gyfrol, ac ni chawsant oU eu cydnabod yn ganonaidd, am
gryn amser. Rhestr Marcion ydyw y cyntaf a gyfarfydd-

wn mewn hanesyddiaeth. Pa un a wnaed casgliad cyn ei

araser ef nis gwyddom ; ond mae yn debygol fod. Yr oedd

yn gynwysedig o ddeg Epistol Paul—sef, un at y Hhuf-

einiaid, dau at y Corinthiaid, im at y Galatiaid, un at yr

Ephesiaid, un at y Philippiaid, un at y Colossiaid, dau at

y Thessaloniaid, ac un at Philemon; at ba rai yr ychwan-

egodd yr evayyeXiov, efengijl, copi anmherff'aith, fel yr

ymddengys, o Efengyl Luc. Yr oedd hyn ynghylch yr

ail ganrif. Ychwanegwyd Uyfrau eraiU o bryd i'w

I
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gilydd, sef, Efengylau Matthew, Marc, ac loan, Actau'r

Ápostolion, y ddau Epistol at Timotheus, yr Epistol at

Titus, Epistol Cyntaf Pedr, ac Epistol Cyntaf loan.

Dygwyd yr oU o'r ucliod gan Irenaîus o Asia Orllcwinol

i Lyons yn Ffrainc, ynghylch y flwyddyn 170. Dywed
Origen, yr hwn fu farw oddeutu 253, i'r Eglwys Gatholic

dderbyn y pedair Efengyl, Actau yr Apostolion, tri

Epistol ar ddeg Paul, ac Epistolau cyntaf Pedr ac loan.

Yn flaenorol i'r amser hwn derbyniodd y casgliad llyfrau

hyn yr enw a ddug yn bresenol, sef Kati>!} Ata6!]Kìì, y Tes-

tament neu y Cyfamod Newydd. Gelwid y llyfrau a

gynwysid ynddo yn òíJ.oXoyovfxeva—h.y., y llyfrau cydnab-

yddedig ; y lleiU megis yr Epistol at yr Hebreaid, Epis-

tol lago, ail Epistol Pedr, ail a thrydydd Epistol loan,

Epistol Judas, a Llyfr y Datguddiad—a elwid yn ài'rt-

\e'yóineva ; h.y., llyfrau dadleuedig—y cyfryw ac na dder-

bynid, neu a amheuid gan lawer. Yr oedd yr Epistol at

yr Hebreaid ac Epistol lago, yn wir, wedi cael eu derbyn

eisoes gan yr Eglwys Syriaidd, oblegid ceir hwynt yn yr

hen gyfieithiad Peshito, neu yr hen Syriaeg, yr hwn a

wnawd efallai tua diwedd yr ail ganrif ; ac yr oedd yr oll

o'r Uyfrau ag sydd wedi eu henwi yn adnabyddus ac yn
cael eu cofí'hau—ac efallai yn cael eu cyfrif yn ganonaidd

—gan rai yn mhob gwlad lle yr oeddynt yn adnabyddus;
ond ni dderbynid hwynt yn gyffredinol fel rhai yn meddu
ar yr un awdurdod a'r liyfràu a enwasom. Ar ol hyny
cawsant oll, rhai o flaen eu gilydd, eu derbyn mewn i

nifer y llyfrau canonaidd. Erbyn canol y bedwaredd
ganrif, neu yn fuan ar ol hyny, yr oedd yr holl gasgliad

wedi ei benderfynu yn orphenol fel y canon, a gellir deall

iddo gael ei ddiweddu oddeutu y pryd hwnw (David. Bib.

Crif. ii. 31).

Ni chafodd y Testament Groeg ei argraphu mor foreu

a'r Ysgrythyrau Hebraeg. Cyhoeddwyd argraphiad o'r

Vulgate mor gynar a 1450 ; ond ynghylch pedwar ugain

inlynedd wedi dyfeisio y gelfyddyd o argraphu yr ar-

graphwyd yr oU o'r Testaraent Groeg. Y rhan gyntíif

o'r Testament Groeg a argraphwyd ydoedd yn gynwys-
edig o hymnavi o ddiolch i Mair a Zecharias, yn Luc i.,

wedi ei at-ddodi wrth lyfr Psalmau Groeg oedd wedi ei

gyhoeddi yn Yenice yn 1486, yn 4 plyg. Y nesaf ydoedd
gynwysedig o'r chwech penod gyntaf o'r Efengyl gan
Joan, wedi ei olygu gan Aldus Maniitius, yn Yenice, yn
1504, yn 4 plyg ; ac yn 1514 y pedair adnod ar ddeg
cyntaf o'r un Efengyl a argraphwyd yn Tübingen (Horne,

Introd. iv. 117).

Yr argraphiad cyntaf o'r Testament Groeg oedd yr m\
gynwysid yn y Complutensian Polyglott, yr hwn, fel yr
ydys eisoes wedi crybwyll, a argraphwyd ar draul y
Cardinal Ximenes. ITeblaw y copi Groeg, cynwysai y
cyfieithiad Lladin, a chyfenwir ef ' Nouum Testamentum
grece et latine in academia complutensi nouiter impres-

sum.' Bhan gyntaf y gwaith argraphwyd, ac y mae
olysgrif ar ddiwedd y Datguddiad yn rhoddi amser ei

orpheniad yn y wasg yn lonawr 10, 1514. Nid oes

genym nemawr wybodaeth ynghylch yr ysgrifau a ddefn-
yddiwyd wrth barotoi yr argraphiad hwn o'r Testament
Groeg. Yn y rhagymadrodd dywedir iddynt gael eu
danfon gan y Pab Leo X. o'r ' Llyfrgell Apostolaidd,' ac

mae yn debyg iddynt gael eu dychwelyd i Rufain pan
orphenwyd y gwaith : mae y chwedl ynghylch fod yr
ysgrif a ddefnyddiwyd wrtli olygu y Complutensian

Polyglott wedi cael ei gwerthu i wneuthurwr roclcets gan
lyfrgell-geidwad anllythyrenog prifysgol Alcala, yn 1749,

wedi cael ei phrofi yn un heb un sylfaen iddi. Y dyb
gyff"redin, fodd bynag, yw taw copiau diweddar a ddefn-

yddiwyd ar gyfer y Testf>,rnent Groeg. Mae cymeriad y
darlleniadau a geir ynddo yn ddigon i brofi hyn ; a chan

y ceir yr holl ddaríleniadau mewn chwech neu wyth o

ysgrifau a gydmarwyd gan Mill, Wetstein, a Birch, rhaid

taw ychydig mewn nifer ydoedd yr ysgrifau. Nid ydyw
copi yr argraphiad Complutensian gan hyny yn meddu
nemawr o awdurdod (Tregelles, Text of N. T. 3, 7).

Yr argraphiad ej/hoeddedig cyntaf o'r Testament Groeg
ydoedd un Erasmus, yn Basle, yn 1516, mewn un gyfrol

unplyg. Cynwys y cyfieithiad Lladin yn gystal a'r copi

Groeg, ynghyd â nodau. Wrth barotoi yr argraphiad hwn
defnyddiodd Erasmus bump o ysgrifau; tair yn benaf, a'r

ddwy arall ddim ond yn achlysurol. O lyfr y Datgudd-
iad nid oedd ganddo ond uu ysgrif, a hono yn un a rhan

o'r dail yn eisiau. Yr oedd ei gopi gan hyny wedi ei syl-

faenu ar ychydig ysgrifau, a'r rhai hyn yn rhai diweddar

ac o ychydig werth. Mae yr ysgrifau a ddefnyddiodd gan
mwyaf wedi cael eu cadw yn y llyfrgell yn Basle, felly

nid ydym wedi ein gadael at drugaredd amcan-dyb mewn
perthynas i'w hoed a'u gwerth. Mae yn wir na ddarfu

iddo gyfyngu ei hun yn gwbl iddynt hwy; gwnaeth hefyd

ddefnydd o'r Tadau ac o'r cyfieithiad Lladin er cywiru y
copi, ac ni pheidiodd a defnyddio amcan-dybiaeth feirn-

iadol. Oddiwrth hyn oll mae yn amlwg nas gall y copi

feddu llawer o werth, ac yn enwedig pan wyddom na
ddarfu iddo dreulio nemawr o amser wrth y gwaith, gan
iddo ei orphen mewn deg neu un ar ddeg o fisoedd o'r

amser y ceisiwyd ganddo ei wneud. Hawdd ynte y
gallasai ddweud am dano—'Carlamwyd trwyddo yn
hytrach na'i olygu.'

Gwnaeth Erasmus wedi hyn argraphu pedwar argraph-

iad arall o'r gwaith hwn, I'r ail a'r trydydd y dygodd i

mewn amryw gyfnewidiadau, ac ychydig yn ychwaneg
i'r pedwerydd a'r pumed. Yr oedd llawer o'r cyfnewid-

iadau er gwell ; ond yr oedd eraill er gwaeth, yn neill-

duol dygiad i mewn 1 loan v. 7, a hyny ar awdurdod
annigonol iawn (Tregelles, Text of N. T. lí) ; David. Bib.

Crif. ii. 106).

Y golygwyr nesaf at Erasmus a wellhasant gopi y
Testament Groeg oeddynt Ilobert Stephens a Theodore
Beza, y rhai eich dau a gyhoeddasant amryw argraph-

iadau o hono, ac a ddefnyddiasant i ryw fesur o awdur-
dod ysgrifau wrth wella neu gyfnewid y copi ; ond ni

wyddid fawr y piyd hwnw am gydmariad beirniadol, ac

ni wnaeth yr un o honynt gymaint o ddefnydd a allasent

o'u defnyddiau.

Yn nesaf, gyda golwg ar y copi, y daeth argraphiadau

yr EIzevirs, argraphwyr yn Leyden. Daeth eu hargraph-

iad yn y flwyddyn 1633 i fod ar y Cyfandir yn Textus

lìeceptus, neu gopi derbyniedig ; nid ymddengys, fodd

bynag, i'r golygydd wneud defnydd o un ysgrif lioeg,

oblegid ceir ei holl ddarlleniadaii yn argraphiadau naill

ai Stepliens neu Beza. Yn Lloegr mae argraphiad un-

plyg Stephens yn 1550 yn cael ei ddilyn yn gyífredin.

Nid ydyw copiau derbyniedig y wlad hon a'r Cyfandir yn
gwbl yr un (Tregelles, Text o/T. N. 30, 33, 34).

.

Mae Griesbach yn olrhain fel liyn achyddiaeth y copi

derbyniedig:—'Mae yr argraphiadiau diweddaraf yn CiUi-
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lyn yr un Elzeviran ; talfyrwyd hono o argraphiadau

Beza, a'r trydydd o eiddo Stephens. Gwnaeth Beza yr

un modd ddilyn trydydd argraphiad Stephens ; ond

gwnaeth, serch hyny, newid rhai pethau, ac heb reswm
yn gyíFredin, ac heb awdurdod briodol. Mae trydydd

argraphiad Stephens yn dilyn pumed argraphiad Eras-

mus, oddieithr mewn ychydig fanau yn unig, ac yn y
Datguddiad, Ile y rhydd y flaenoriaeth i'r Complutensian

ar un Erasmus. Yn awr, darfu i Erasmus ífui-fio ei gopi,

fel y gallai, allan o ychydig ysgrifau, a'r rhei'ny yn rhai

digon diweddar, heb un math o gymhorth, oddieithr y
cytìeithiad Lladin ydoedd wedi ei osod i mewn yn llad-

radaidd, ac ysgrifeniadau rhai o'r Tadau, ond heb gael

ond ychydig o honynt wedi eu priodol olygu (Griesbachii,

Nov. Test i. 33).

Oddiwrth yr hyn sydd wedi cael ei adrodd yn awr, ni

fydd yn anhawdd prisio gwerth y copi a dderbynir yn
gyífredin. Pa fwyaf a chwilir ar y íîynonellau gwreiddiol

o ba rai y tarddodd, Ueiaf i gyd o ddibyniaeth elUr osod

arno. Prin, ac heb fod o nemawr werth, oedd y defn-

yddiau yn nwylaw y golygwyr boreuol. Ac ni wnaeth-

ant y goreu ychwaith o'r fath ddefnyddiau a feddent.

Ni chymerasant un draíFerth i benderfynu eu hoed a'u

gwerth ; ni ddarfu iddynt ond hanner eu cydmaru â'u

gilydd ; ni roddasant yr oll o'u darlleniadau ; yr oeddynt
yn esgeulus iawn wrth eu hadrodd. Yn wir, nid oedd
ganddynt yn briodol egwyddorion beimiadol i'w harwain.

Ac nid yw hyn oll yn fatter i synu wrtho. Nid oedd
beirniadaeth y pryd hwnw ond yn ei mabandod, ac nid

oedd yn ddim amgen na'r hyn .allesid yn natui-iol ei

ddysgwyl.

Daeth copi Groeg y T. N. yn fuan, fodd bynag, yn
beth ystrydebiedig (stereotyped) yn meddyliau dynion,

fel y cyrhaeddodd y ddarlleniadau a olygwyd yn ddech-

reuol, er yn aml ar awdurdod annigonol, awdurdod ben-

derfynol, ac yr oedd llawer yn barod i sefyll i fynu dros,

neu, o'r hyn leiaf, i roddi y flaenoriaeth i'r darlleniadau

a gynwysid ynddo, heb un rheswm amgenach na'u bod
ynddo, a chwedi bod yuddo am hir amser. Gallai yn
hawdd fod yn fatter o syndod fod y copi boreuol yn cael

ei amddiffyn fel un yn meddu hawl i flaenori ar bob peth

o'r fath a gyhoeddwyd yn ddiweddarach, er wedi ei syl-

faenu ar gasgliadau mwy eang a gofalus oddiwrth brofion,

ac ar adnabyddiaeth mwy trwyadl o egwyddorion beirn-

iadaeth—mewn gair, ar eangach gwybodaeth o'r holl

bwnc (David. Bib. Crü. ii. 113, 155 ; Tregelles, Text of
N. T. 29, 35).

Mae penderfynu copi y T. N. yn ddiau yn fatter o

anhawsder, etto ni ddylem anobeithio ei ddwyn yn ol yn
agos i'w burdeb gwreiddiol, o'r hyn Ueiaf gyda golwg ar

bob peth bwys. Mae yn deilwng o sylw fod genym ni

lawer mwy o ddefnyddiau er adferu copi y T. N. na thuag
at adferu un hen waith awdurol arall, gan fod y fíynon-

ellau prawf yn fwy lUosog, yn henacli, yn fwy amrywiol,

a mwy crediniol. Mae tair prif ífynonell o ba rai y gelhr

cael gwahanol ddarlleniadau gyda golwg ar yr amcan
hwn—ysgrifau Groeg, hen gyfieithiadau, ac adroddiadau
allan o'r Tadau.

1. YsGRiFAU Gkoeg. Mae ysgrifau o'r Testament
Groeg, yn cael eu rhanu yn gyfíredin yn ddau ddosparth,

undal a curse; ysgrifenir y blaenaf mewn llythyrenau

mawr, heb un cysylltiad rhyngddynt, a'r olaf mewn

Uythyrenau man, yn rhedeg yn mlaen yn rhefíyn, ac yn
aml wedi eu cysylltu ynghyd. Mae y copiau henaf wedi
eu hysgrifenu mewn Uythyrenau mawrion, a hwy ydyw
y rhai mwyaf gwerthfawr o lawer. Daeth y dull curse
i arferiad yn y nawfed ganrif. Amseriad yr ysgrif henaf
yn perthyn i'r dosparth hwn a wyddys am dani ydyw 890.

Daeth y duU hwn o ysgrifenu i arferiad cyfíredin yn y
ddegfed ganrif Ni roddwyd i fynu ar unwaith y dull o

ysgrifenu mewn Uythyrenau mawrion, ond parhaodd
mewn arferiad am hir amser wrth ysgrifenu rhyw lyfrau

eglwysig (Horne, Introd. iv. 25 ; David. Bih. Grit. ii. 262,

267).

Ychydig ysgrifau ar y cyntaf a gynwysai yr oll o'r

T. N. ; ond y ddwy ysgrif uncial henaf a mwyaf gwerth-
fawr, a elwir yn gyfí'redin yr Alexa,ndrian a'r Vatican,

a'i cynwysai. Cynwysai y ddwy, fel y soniwyd eisoes

y Septuagint. Nid yw y mwyafrif, fodd bynag, hyd
yn od o'r rhai oedd unwaith yn gyflawn, felly yn hwy.
Mae y rhan liosocaf o ysgrifau yn fwy neu lai anmher-
ffaith ; dail yn eisiau, neu ddarnau yn eisiau, yn y
dechreu, y canol, neu'r diwedd. Mae hyd yn od yr ys-

grifau Alexandrian a Yatican yn awr yn anmherfíaith.

A dyna, yn wir, ydyw cyflwr braidd yr hoU ysgrlfavi

unciaì. Ni chynwys Uawer o ysgrifau ond rhanau yn
unig o'r T. N., megis yr Efengylau, Epistolau Paul,

neu hyd yn od y Datguddiad neu yr Actau yn unig.

Ysgrifau o'r Efengylau ydyw y rhai lliosocaf o lawer

;

y nesaf attynt ydyw Epistolau Paul
;
yr anamlaf ydy

w

ysgrifau o Lyfr y Datguddiad. Mae yn angenrheidiol

talu sylw i'r bylchau a geir mewn ysgrifau, rhag iddynt

gael eu coffhau dros neu yn erbyn darlleniadau neillduol

mewn manau lle maent yn ddiffygiol.

Nid ydym yn cael copiau o'r T. N., neu ranau o hono

ar eu penau eu hunain, ar y ffurf o rolaii, fel yr oedd yn
gyffredin gyda llyfrau yr H. D. Maent o'r un fíurfiau a

Ilyfrau yn ein dyddiau ni, ac o gyffelyb faint—unplyg,

4 plyg, a 12 plyg. Nid ydym yn gwybod pa beth oedd

defnydd yr ysgrifau cyntaf, ond efallai taw o'r papyrus y
gwnaed hwynt, ac yr oedd hwnw yn frau a darfodedig.

Yn y bedwaredd gánrif daeth crwyn anifeiliaid, neu
parcliment, i arferiad. Yn y ddegfed ganrif daeth papyr

cotton i arferiad, ac yn mhen amser rhoddodd hwnw le i

bapyr wedi ei wneud o fratiau Iliain. Dyma'r defnydd

ar ba un yr ysgrifenid vn gyffredin yr ysgrifau diweddaf

o'r T. N.
Weithiau addurnid ysgrifau mewn gwahanol ffyrdd fel

nwyddau rhy-draul a rhodres. Pwrcasid crwyn drudfawr

i'r dyben, ac yr oedd yr ysgrifenwaith yn ddestlus dros

ben. Lliwid y crwyn yn goch ; addurnid y Ilythyrenau

ag aur ac arian. Mae Chrysostom yn cyferio at bersonau

cyfoethog a chwenychent feddianu copiau ysblenydd o'r

Ÿsgrythyrau. Ychydig, fodd bynag, o'r cyfryw ysgrifau

sydd wedi dyfod lawr i'n dyddiau ni, ac ni ddengys y
darnau sydd ar glawr ond ychydig o'r lliw porphor, neu

o'r aur-olch neu yr arian-olch â pha un yi' oeddid wedi

addurno y llythyrenau. Mewn copiau mwy cyffredin, ni

ddefnydcüd aur ac arian i addurno ond Uythyrenau cyntat

y geiriau. Addurnid hefyd yn aml ddechreuad llyfr

newydd yn yr un modd.
Mewn hen ysgrifau ni renid y geiriau, ac nid oedd dim

attalnodau. Rhedai y geiriau y naill i'r Ilall, fel y rhed

ein geiriau ninau i'w gilydd wrth siarad. Mae yn ddigon
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tebygol na wnai liyn, yn yr lien amseroedd gynt, greu un

raatli aneglurder neu ansicrwydd gyda golwg ar íeddwl

ysgrifeuydd, yn union yr un fatli ac nad ydyw ein dull ni

o siarad yn peri i ni yn aml ganiddeall meddwl y siaradwr.-

Ond i ni, y rhai ydym anghyneíin â darlleu llyfrau wedi

eu hysgrifenu yn y modd hyn, y mae ymddangosiad o

aneglurder ac ansicrwydd mawr. Weithiau pery wahan-
iaeth yn yr esponiad a roddir gan feirniaid; gan y gwnai

rhai ddarllen geiriau trwy walianu y llythyrenau mewu
un íFordd, tra y fturfiai eraill eiriau trwy eu fí'urfio mewn
ffbi'dd arall ; a darllenai rhai eiriau fel rhan o frawddeg

flaenoról, tra y cyraerai eraill hwynt fel dechreuad brawdd-

eg fyddai yn canlyn.

Y rhai canlynol ydyw ychydig o'r ysgrifau uncial

mwyaf gwerthfawr :—
a. Mae ýsgrif y Yatican yn gynwysedig o un gyfrol, a

chynwys gyfieithiad y Deg a Thriugain o'r H. D., ac liefyd

gyfieithiad o'r T. N. ; ond nid ydyw yn gwbl berfíaith,

gan fod yn eisiau Genesis o'r dechreuad hyd xlvi. 28 ; y
Psalmau, o Ps. cv. 27 hyd cxxxvii. G ; Hebreaid o pen.

ix. 15 ; Epistolau bugeiliol Paul, a'r un at Philemon, a'r

Datguddiad. Mae wedi ei hysgrifenu ar groen teneu

iawn, mewn llythyrenau uncial mân unfFurf, a chwedi ei

Avneud yn brydferth iawn. Mae golwg neiUduol iawn
arni ynghau ac yn agored. Mae ei lled yn fwy na'i

huchder, fel yr ymddengys yn debyg i rol, er taw, mew^n
gwiriouedd, Ilyfr rhwymedig ydyw. Mae tair colofn o

ysgrifen ar bob tu dalen, ac felly, pan ei hagorir, dengys
clìwech colofn i'r darllenydd. Ystyrir hi er ys liir amser
yr ysgrif henaf o'r T. N. ag y gwyddys ani dani. Addetìr

yn gyfíi-edin iddi gael ei hysgrifenu yn ystod y bed-

waredd, neu yn nechreu y bumed ganrif. Tueddir Dr.

Tregelles i'w gwneud yn henach na hyny, oblegid dywed,
' Pa gymaint henach ydyw na chanol y bedwaredd ganrif

nid oes genym fodd penderfynu.' Ni wyddys braidd

ddim o'i haues, ac oherwydd profion tu mewnol a dull yr

ysgrifen y mae ysgoleigion wedi cyduno i'w chyfrif yn
Jhen iawn. Mae Ile i gredu ei bod yu llyfrgell y Yatican

yn 1533, ac mor bell yn ol a 1 475 ; ond pa bryd y cafwyd
hi yn ddeclireuol, neu o ba le y daeth, nid oes un hanes

{Brit. and For. Evan. Iíeview, Jan. 1849, p. 147).

Gwnawd tri cydmariad gwahanol â hi ; ond rhanol

oeddynt, ac nid cywir bob amser ; ac nid yn anaml y
gwahaniaethent oddiwrth eu gilydd. Yr oedd yr ysgrif

yn cael ei gwylio mor ofalus fel mai trwy fawr anhawsder

y cafwyd cenad i chwilio ei darUeniadau. ' Ni chaniata-

wyd i Tischendorfí' i edrych ond ar ychydig ranau dethol-

edig. Ni chaniatawyd i Tregelles wneud cymaint a hyny.

O'r diwedd, yn 1857, ymddangosodd gwaith o dan y
teitl canlynol—' Vetus et Noviim Testamentum ex anti-

quissimo Codice Vaticans.' Golygid ef gan Cardinal

Mai, ac yr oedd yn 5 cyfrol 4 plyg. Ond, wedi'r cyfan,

nis gallwn ddweud fod yn ein meddiant y T. N. yn ol

ysgrif y Vatican. Mae yr argraphiad hwn, efallai, yn
ddigymhar o ran anmherffeithrwydd ac anghywirdeb yn
Iioll hanes gweithiau beirniadol. Yn wir, prin y gellir

dweud fod ysgrifyVatican wedi ei chyhoeddi etto. Mewn
Ilawer man Ile, yn ol tyb y golygydd, yr oedd y traws-
grifiwr wedi syrthio i gamgymeriad, neu Ile dilynai yr
ysgrif ba un y copiai ddarlleniad ag nas cyfrifid yn
tldilwgr, mae y dernyn yn cael ei gyfnewid. Cynwys
yr argraphiad cyhoeddedig aduodau neu ddarnau ag oedd

yn eisiau yn yr ysgrif. Er esiampl, mae y rhan a rydd
hanes y ddynes a ddaliwyd yn godinebu (loan vii. 53-viii.

12), er nad yn yr ysgrif, wedi cael ei osod i mewn. Felly
heíyd mae y dernyn perthynol i'r tri thyst (1 loan v. 7).

Mae yn wir y dywed y golygydd pa beth ydyw y dar-

Ueniad yn wirioneddol ; ac nid ydyw bylchau bob amser
yn cael eu Uanw. Heblaw hyny, mae gwaith y golygydd
wedi cael ei gyflawni o'r dechreu i'r diwedd mewn modd
esgeulus ac anfoddhaol. Dynodir y cyfan gan ddifíyg

cywirdeb beirniadol {Brit. Quart. lieview, xxviii. 317).

Teimlid hyn mor gryf fel yr ymddangosodd argraphiad

o un rhan o hono—y Testament Newydd—dan olygiaeth

VerceUone yn 1859, ac er y tra ragora ar ei ragflaenor

mewn cywirdeb, nis geUir ei ystyried yn gopi teg o ysgrif

y Vatican {Ediii. lìeciew, cxii. 263). Yn wir, ni wna, ac

ni ddylai, dim foddloni ysgoleigion Beiblaidd ond fac-
simile o hono.

b. Yr ysgrif Alexandrian, yn awr yn y Britisli Museum,
yr hon a roddwyd iCharles I. yn 1628, trwy Sir Thomas
Roe, cenad Saisonig yn Uys y Grand Seignor, gan Cyril

Lucar, patriarch Caer Cystenyn, yr hwn ai dygodd yn
uniongyrchol o'r Aipht, a dyna y rheswm dros yr enw
wrth ba un yr adwaenir hi yn gyffredin. Mae wedi ei

hysgrifenu ar groen teneu, ac y mae yn awr yn rhwym-
edig yn bedair cyfrol uuplyg

; y tair gyntaf yn cynwys
yr H. D. yn Groeg, a'r olaf y T. N., ac heíyd Epistol

cyntaf neu dditiuant Clement at y Corinthiaid, a dernyn
o'r aU, yr hwn, fodd bynag, a ystyrir yn ffugiol. Mewn
rhai rhanau o'r T. N. mae hi yn ddiffygiol, megis yn
nechreu Efengyl Matthew, oblegid nid yw yn dechreu
hyd pen. xxv. 6. Mae yn eisiau o loan vi. 50 hyd viii.

52, ac o 2 Cor. iv. 13 hyd xiii. 6. Ar ei diwedd mae
tanysgrifen Arabaidd o amseriad cydmariaethol diweddar,

oud nid diweddar iawn, yr hon a ddywed iddi gael ei

ysgrifenu gan y ferthyres Thecla, ond nid oes dim coel

ar hyn. Bu oed yr ysgrif hon un amser yn destun dadleu

mawr, gan y dyfarnai rhai hi i'r bedwaredd ganrif, ac

eraiU i'r bumed neu ddechreu y chwechfed. Dywed
TregeUes, os gwnawn ei dyfarnu hi i ganol y buined
ganrif, neu ychydig yn ddiweddarach, na fyddwn, efallai,

lawer o'n Ile. Mae yn debyg taw yn yr Aipht y cafodd

ei hysgrifenu. Nid oes un ddadl nad oedd yr ysgrifenwr

neu yr ysgrifenwyr a ysgrifenodd yr ysgrif yn esgeulus

yn y cyflawniad o'u gwaith. Mae y camsyniadau sill-

ebawl yn lliosog ; feUy heíyd mae y coUiadau. Mae
nifer fawr o gywiriadau. Mae Ilawer o bethau wedi
eu crafu allan â chyllell, neu eu golchi ffwrdd â sponge.

Mae olion crafiad cyUeU, llythyrenau yn cael eu gadael

allan, ac yna yn cael.eu hysgrifenu uwchIaAv y llinell, yn
bethau o ddygwyddiad digon cyffredin. Os oedd arol-

ygwr ar wahan oddiwrth yr ysgrifenydd gwreiddiol, yr

oedd hwnw yr un mor esgulus yn y cyflawniad o'i ran

yntau o'r gwaith ; weithiau gosodir ei gywiriadau yn y
lle anmhriodol. Ond er y diff'ygion hyn ac eraill, mae
yr ysgrif Alexandrian yn un werthfawr iawn. Mae ei

hynafiaeth yn fawr, ac y mae ei darlleniadau yn deilwng

o gryn sylw, yn enwedig oherwydd y cydunant yn gyff'-

redin ag awdurdodau hen iawn eraill. O'r hoU ysgriflxu

uncial a feddwn, hi a gynwys y T. N. yn gyflawnaf. Nid
oes un ysgrif Roeg araU berthynol i'r dosbarth henaf a

gynwys y Datguddiad yn gyflawn (Horne, Introd. iv. 152).

Golygwyd T. N. y gyfrol hon mewn fac-simile gan
14
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Woide mewn cyfrol unplyg, Llundain, 1786; a golygwyd

yr H. D. mewn fac-simüe gan Baber mewn pedair cyf'rol

unplyg, Llundaín, 1816-1828 {iíoYne, Introd. iv. 152).

c. Codex Ephreemi. Mae hon yn ysgrif hen iawn a

g<,verthfawr, un o'r rhai gwertlifawrocaf, yn wir, a feddwn.

Mae yn awr yn y Llyfrgell Ymei-odi-aethol yn Paris.

Ysgrif wedi ei hysgrifenu ydyw ar groen y golchwyd

ymaith â sponge, neu y crafwyd allan â chyliell, yr hyn
oedd yn ysgrifenedig arni o'r blaen ; ac y mae yr ail

ysgrifeniad yn cynwys rhan o waith Ephrsem y Syriad,

wedi ei gyüeithu i'r Groeg. Mae ar groen o faintioli

unplyg, ac y mae yr ysgrifen-waith yn ddestlus. Cyn-

wys rhai rhanau o'r H. D., a chryn lawer o'r T. N., ac y
mae yn gynwysedig o 209 o ddalenau, 145 yn perthyn

i'r olaf, ac yn gwneud i fynu agos i ddwy ran o dair o'r

ysgrif Tybir y perthyn i'r bumed ganrif, ac iddi gael

ei hysgrifenu yn yr Aipht (Horne, iv. 166).

Yn 1843 cafodd copi y T. N., fel ei cynwysir yn yr

ysgrif hon, ei olygu gan Tischendorff^ ac yn 1845 cyhoedd-

wyd, yr un modd, ddarnau o'r H. D. ganddo (Tregelles,

Text of N. T. 130).

d. Perthynai Ysgrif Caergrawnt yn flaenorol i Beza,

ac am hir amser a ddug ei enw, ond yn 1851 rhoddwyd
hi i Brifysgol Caergrawnt, Ue yr erys yn awr yn llyfrgell

y brifysgol. Cynwys y pedair Efengyl, ac Actau yr

Apostolion yn Groeg a Lladin ar dudalenau cyferbynol.

Yma ac acw mae rhanau o'r ysgrif yn eisiau, ac mae
amryw ddalenau wedi eu coUi neu eu hanafu. Mae rhai

o'r bylchau hyn wedi cael eu Uanw gan law ddiwedd-
arach, a chan fod y Lladin gyferbyn â'r Groeg, y mae
hefyd fanau Ue y diogelir darlleniadau yr ysgrif yn y
cyfieithiad, er eu bod wedi eu colh yn y copi Groeg.

Mae y copi yn un hynod yn y Lladin yn gystal ag yn

y Groeg. Mae ei neiUduolrwydd yn gynwysedig o au-

ychwanegiadau, o frawddegau wedi cael eu hail ííürfio yn
drwyadl, ac o goUiadau, &c. Nid yw yr ychwanegiadau
mor Uiosog a hynod mewn un rhan ag yn yr Actau. Mae
y mesur bychan o ddeaUtwriaeth a ddangosir gan yr

ysgrifenydd yn profi nas gaUasai copi hynod yr ysgrif

gael ei gynyrchu ganddo ef Yr oedd yr ychwanegiadau
gau wedi cael eu gosod i mewn yn rhyw hen gopi henach,

efallai ar ymyl y ddalen, ac a gorphorwyd yn y copi gan
ein copiwr. ' Ond,' meddai Dr. Tregelles, ' nid yw neiU-

duolion yr ysgrif hon yn effeithio dim ar gymeriad ei

chopi mewn rhanau eraiU
;
geUir ysgaru oddi wrthi yr

ychwanegiadau gau, ac y mae yn aros gopi grymus
gadarnhaol o'r ysgrifau eraiU mwyaf henafol. Mae ei

thystiolaeth, ynte, yn gymaint mwy giymus, oblegid

rhaid fod sylfaen y gau-ychwanegiadau yn gopi o hynaf-

iaeth mawr iawn.' 'A chymeryd neiliduolion yr ysgrif

hon i ystyriaeth, gellir dweud nad ydyw ei thystiolaeth

ar ei phen ei hun, yn enwedig mewn ychwanegiadau, o

un gwerth gyda golwg ar burdeb y copi, ond o'r gwerth
mwyaf pan wedi ei chadarnhau gan awdurdod araU hen-
afol iawn' (Rorne, Litrod. ív. 169, 172, 173, 175).

Yn 1793 cafodd yr ysgrif hon, yn cynwys y copi Groeg
a Lladin, ei golygu mewn fac-simile gan Dr. Kipling,

mewn dwy gyfrol unplyg ysplenydd (Home, Introd. iv.

861).

e. Ysgrif Clermont. Mae hon yn awr yn y LlyfrgeU
Ymerodraethol yn Paris. Mae wedi ei hysgrifenu ar

groen teg, ac yn cynwys yn y Roeg a'r Lladin, ar du

dalenau cyferbynol, hoU Epistolau Paul. Dyfarna Tis-

çhendorfí' hi i'r chwechfed ganrif, ond yn ol y beirniad
dysgedig hwnw, mae y copi yn henach na'r ysgrif ei hun.
Mae yn un o'r ysgrifau mwyaf gwerthfawr sydd ar glawr.
Yn 1852 darfu i TischendoríF olygu argraphiad o'r copiau
Groeg a Lladin (Horne, Introd. iv. 190).

Dyma ychydig o'r prif ysgrifau uncial. Mae amryw
eraUl wedi eu cyhoeddi gan wahanol olygwyr, yn mysg y
rhai y gallwn enwi y rhai canlynol :

—

Yn 1715 yr Ysgrif Laudanus, ysgrif Eoeg-Ladin o
Actau yr Apostolion, yn LlyfrgeU Bodley, yn Rhydych-
ain, ac a olygwyd gan Thomas Hearne, yn 8 plyg. Mae
y copi Lladin yn un o'r rhai sydd yn amrywio oddiwrth
un Jerome. Yn groes i drefniad cyffredin ysgrifau Groeg-
Ladin, Ueinw y golofn gyntaf. Mae wedi ei hysgrifenu
mewn Uaw fras ; mae y Groeg mewn Uythyrenau uncial.

Amcan-dybiai Wetstein iddi gael ei hysgrifenu yn y
seithfed ganrif—amcan-dyb y tueddid Michaelis i'w mab-
wysiadu. Priodolai Griesbach hi i'r seithfed neu'r wyth-
fed ganrif, a Heame i'r wythfed (Michaelis, Introd. ii. 269,

272, 274).

Yn 1791 yr Ysgrif Boernerianus, ysgrif Boeg o dair

ar ddeg o Epistolau Paul, gyda hen gytíeithiad Lladin

bob yn ail Uinell, yn yr Electo7'al Lihranj, yn Dresden, a
olygwyd gan C. F. Matthsei. Ail gyhoeddwyd hi yn
1818. Mae yr Epistol at yr Hebreaid yn eisiau ynddi,

a thybir y perthyn i'r nawfed ganrif.

Yn 1801 ysgrif ail ysgrifenedig o Efengyl Matthew,
yn LlyfrgeU Trinity CoUege, Dublin, a olygwyd gan Dr.

Barret ar draul y coleg. Cerfiwyd hi mewn jac-simile ar

diiugain a phedwar o gopper-plates, a gwna gyfrol ped-

war plyg ysplenydd, ond cafodd ei golygu mewn modd
truenus o anghelfydd ac anfoddhaol (Tregelles Text of
N. T, 129, 166).

Yn 1836 yr ysgrif Sangallensis, ysgrif Groeg a Lladin

(bob yn ail llineU) o'r pedair Efengyl, wedi ei gwueud
gan fonachod yn mynachdy St. GaUen, yn, fel y tybir, y
nawfed ganrif, ac a olygwyd yn Turin gan H. C. M.
Rettig. Fac-simile wedi ei thynu ar gareg ydyw, ac yn
4 plyg o ran maint.

Yn 1859 golygwyd ' Trawsgrif berffaith o Ysgrif An-
giensis' gan y Parch. H. Scrivener, yn Nghaergrawnt.

Ysgrif Roeg a Lladin ydyw o Epistolau Paul. Mae y
Groeg wedi ei ysgrifenu mewn Uythyrenau uncial des-

tlus, ond anghelfydd, tra mae y Lladin mewn running

hand. Tybir y perthyn i'r nawfed ganrií Perthynai

unwaith i'r enwog Dr. Bentley, ac oddiar ei farwolaeth

mae wedi ei gosod yn Llyfrgell Trinity CoUege, Caer-

grawnt. Gelwir y gwaith, fel y golygwyd ef gan Mr.

Scrivener, yn ' drawsgrif cywir ' o'r ysgrif, ac feUy y mae.

Mae wedi ei argraphu mewn colofnau ochr yn ochr,

tudalen am dudalen, gair am air, a Uythyren am lythyren,

a r un wreiddiol. Mae argraph-waith hardd a gofalus y
trawsgrif hon yn glod, nid yn unig i'r golygydd, ond i

wasg y brifysgol (Sat. Beview, 1862, p. 25).

Yn 1861 golygodd Dr. TregeUes yr Ysgrif Zacynthius,

ysgrif palimpsest lloeg, yn cynwys Efengyl Luc, a chaf-

wyd hi yn ynys Zante gan General Macauley, yr hwn a'i

rhoddodd hi i'r Feibl Gymdeithas yn 1821, ac yn llyfrgell

y gymdeithas hono y mae hi yn awr. Mae y copi mewn
llythyrenau uncial crwn, liawn ffurí Golyga Dr. Tre-

gelles y perthyn i'r wythfed ganrif, a chyfrifa hi yu
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ysgrif weiihfawr iawn {Journ. Sac. Lit, April, 1859, p.

171).

Mae Tiscliendorff wecli gosod y byd dan rwymau mawr
trwy gyhoeddi amryw ddarnaii o ysgrifau Groeg o lyfrau

yr H. i). a'r T. N. Mae hefyd wedi llwyddo i gasglu yn
yr Aipht ysgrifau eraill, Groeg, Syriaeg, ac Arabaeg (Tre-

gelles, Text of Gr. N. 2'. 1 3 0, 1 3 1 ). Yn fwy diweddar caf-

odd ysgrif wcrthfawr o'r T. N. yn Uyfrgell y monachod ar

fynydd Sinai, a tlirwy lawer o berswadio cafodd ganddynt
i ymadaél â hi. Hawlia iddi yr un oed ag Ysgrif y Vati-

can, i ba un y perthyn yn agos. Nid yw yn anhebyg nad
ydyw mor hen ag amser Eusebius. Cyhoeddwyd ar-

graphiad gorwych o'r ysgrif hon mewn Uythyrenau unci'al

ar draul Alexander II., ymerawdwr Hussia, ac argraphiad

i-had, mewn llythyrenau Groeg cyflPredin, a gyhoeddwyd
yn Llundain yn 1863. Nid hyfrydwch bach ydyw sylwi

fod rhif ysgrifau argraphedig, a'r rhei'ny yn gyflFredin

mewn llythyrenau imcial, yn cynyddu yn rheolaidd, er yn
raddol. Maent fel hyn yn agored i chwdiad ysgoleigion

yn gyffredinol ; ac oni bai y rhagfarnau o blaid y copi

derbyniedig, byddai genym le i obeithio am gopi wedi ei

fawr wella, yn enwedig o'r Testament Groeg.

Am yr ysgrifau mewn runnmg liand nid ydyw yn
angenrheidiol rhoddi un hanes neülduol. Mae amryw
ganoedd o'r cyfryw ysgrifau, yn gwahaniaethu mewn oed

o'r ddegfed ganrif hyd yr unfed ganrif ar bymtheg, wedi
cael eu chwiho yn fwy neu lai gofalus, ond ychydig o

honynt sydd wedi cael eu desgiifio yn briodol, neu eu
cydmaru yn gyflawn. Mae rhai o honyut, fodd bynag,

yn werthfawr iawn, ac y maent yn ddiau yn gynrychiol-

wyr ysgrifau uncial hynafol. Gallai eu rhif, yn awr yn
fawr, gael ei ychwanegu yn fawr, oblegid mae llawer o

honynt yn Uyfrgelloedd cyhoeddus y wlad hon a'r Cyfan-

dir; a gallwn hefyd obeithio cael ysgrifau eraill o'r Aipht
a rhauau eraill o'r Dwyrain, rhai uncial a cursine (David.

Bih. Grit. ii. 324, 328, 330).

2. Heìí Gypieithiadau. Mae rhif y cyfieithiadau

sydd wedi cael eu defnyddio wrth gasglu gwahanol ddar-

lleniadau y T. N. wedi bod yn Uawer rhy fawr. Dyhd
ymwrthod á chyfieithiadau diweddarach na'r chwechfed
ganrif—megis yr Arabic, y Persic, y Georgian, a'r Sclav-

onic, &c., fel rhai amddifad o awdurdod gyda golwg ar y
copi hynafol. Yr unig gyfieithiadau o werth yn y ífordd

yma ydyw y Sì/riaeg, sef y Peshito, y Piloxenian, y Cure-

tonian, allan o fynachlogydd Nitrian yr Aipht, yn cynwys
rhanau o'r pedair Efengyl, a Lectionary Syriac Jerusalem
o'r Efengylau, ysgrif yn Uyfrgell y Yatican

; y Lladin,

sef yr Hen Lladin, yn mlia un y mae llawer o ysgrifäu

ar glawr, yn enwedig o'r Efengylau, ac o Vulgate Jerome,

yn enwedig fel y ceir hwynt mewn ysgrifau, yn hytrach

na'r copiau argraphedig dan awdurdod eglwys Rufain
;

yr Aiplitaidd, yn cynwys y Thebaic, iaith yr Aipht Uchaf,

o ba un, fodd bynag, nid oes ond darnau yn unig wedi eu
cyhoeddi hyd yn hyn, a'r Memphitic, iaith yr Aipht Isaf,

a elwir yn gyflTredin y Coptic
; y Gothic, yr Armenian, a'r

EtJiinpic. O'r rhai hyn, y Syriaeg a'r Lladin ydynt y
i'hai mwyaf pwysig; etto, wedi'r cyfan, mae yn aml lawer
(j anhawsder ac ansicrwydd ynglyn â'r gorchwyl o brisio

durlleniadau y cyfieithiadau goreu, fel nad ydyw y flfyn-

onell hon o walianol ddarlleniadau i'w gosod ar yr un tir

a'r rhai geir allan o hen ysgrifau da. Nid oes un darllen-

iad oddiwrth gyfieithiadau yn unig, heb ei gadarnhau

gan hen dystion eraU], yn debyg o fod yn ddilwgr (Horne,

Introd. iv. 230, 237, 247, 267, 269, 284,. 287, 295, 299,

309, 315, 323).

3. Adroddiadau gan y Tadau.—Nid ydyw y flfyn-

onell hon o wahanol ddarlleniadau mewn un modd o

gymaint pwys ac ysgrifau Groeg, nac etto ychwaith a'r

cyfieithiadau henaf. Er hyny nid yw adroddiadau gan

y Tadau heb eu gwerth, ac ni ddylent gael eu gwrthod
neu eu hesgeuluso. Hyd yn hyn mae maes yr ysgrifen-

wyr wedi bod yn rhy fawr. Yr ydys wedi ei ddwyn lawr

i'r drydedd a'r bedwaredd ganrif ar ddeg, tra, mewn gwir-

ionedd, ni ddylasai gael ei ddwyn lawr jm ddiweddarach
na'r purn canrif cyntaf. Cyfyd y fantais neillduol a geir

oddiwrth adroddiadau y Tadau oddiar yr amgylchiad fod

y copiau a feddent hwy yn henach yn gyffredin na dim
braidd a- feddwn ni yn bresenol ; a thrwy hyny gallwn
gyrhaedd darlleniadau henach nag allwn gyrhaedd trwy
unrhyw flfynonellau eraiU. Ond mae yn anhawdd yn
aml penderfyuu y darlleniadau neiUduol a gynwysant.
Adroddent yn aml oddiar eu cof

;
yn aml rhoddent y

synwyr yn hytrach na'r geiriau eu hunain. Byddai yn
beryglus cydnabod darlleniad heb un awdurdod heblaw
ysgrifeniadau y Tadau ; ond pan fyddo adroddiad yn
cyduno â rhyw hen ysgrifau a chyfieithiadau, medda
werth cadarnhaol mawr. Prif wasanaeth adroddiadau y
Tadau ydyw cadarnhau darlleniad a wyddid ei fod i'w

gael mewn manau eraill heblaw eu hysgrifeniadau hwy.
Dylid hefyd gofio fod yr ysgrifenwyr boreuol o lawer mwy
pwys na'r rhai oedd yn byw ar ol declireu y bedwaredd
ganrif; ac yn ganlynol pan gyfeirier at adroddiadau y
Tadau dylid ymofyn i ba ganrif y perthyn yr ysgrifenwyr.

Nid yw y rhai oedd yn byw o'r bumed i'r seithfed gan-

rif i'w cydmaru â rhai yr ail neu y drydedd (David. Bib.

Crit. ii. 362, 367, 370; Home, Introd. iv. 333, 338).

Mae y byd dan rwymau mawr i'r dynion dysgedig a
diflino y rhai sydd wedi treulio eu hamser i g}^dmaru y
gwahanol awdurdodau hyn, a chasglu eu gwahanol ddar-

lleniadau. Ond nid yw y cam hwn, er yn uu angen-
rheidiol, ond un tuag at gyrhaedd y nod mewn golwg.

Mae yn awr yn aros y tasg o chwilio, cydmaru, a phwyso
y tystiolaethau dros ac yn erbyn y gwahanol ddarllen-

iadau, a phenderfynu i ba un y dylid rhoi y flaenoriaeth.

Ac nid digon ydyw gosod i lawr egwyddorion beimiadol
cywir ar y testun. Mae anhawsder yn gysylltiedig â

gwneud cymhwysiad priodol o honynt. Mae yn aml
awdurdodau croes-ddywedawl. Mae yn ofynol o hyd i

newid ychydig ar reolau cyflFrediu. Mae yn ofynol pwyso
yr hoU brofion ; ac mae yn rhaid bod yn ofalus wrth
benderfynu o ba du mae y fantol yn troi—mantol yr

eflfeithir arni gan amgylchiadau bychain ac weithiau

amheus. Mae gwneud hyn oll yn gofyn chwiliad trwy-

adl, ystyriaeth amyneddgar, bam gywir, didueddrwydd
perflFaith, llawer o arfer, a medr neillduol. Bydd yn rhaid

i'r beirniaid galluocaf, ar ol gwneud eu goreu, ymfoddloni

ar debygolrwydd yn Ile sicrwydd, neu fod yn amheus
ynghylcli pa ddai'Ueniad ddylai gael y flaenoriaeth.

Gellir trefnu gwahanol ddarlleniadau dan dri o ddos-

peirth gwahanol—Cyfnewidiadau, Ychwanegiadau, a
Cholliadau, neu bethau wedi eu gadael allan. Mae trefn

y geiriau hefyd yn cael eu newid ; ond nid yw hyn, gan
mwyaf, o un pwys, gan na wna newid yr ystyr. Gallasid

yn naturiol dybied y buasai colliadau yn amlach nac
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ychwanegiadau, ond fel arall j mae hi, mae yr ychwaneg-

iadau yn fwy cyííredin na'r coUiadau. Yn yr Efengylau,

er esiampl, gwneir ychwanegiadau at un Efengyl o ranau

cyífelyb o'r Efengylau eraiU. Ehoddir adroddiadau o'r

H. D. yn aml mewn ffurf helaethach nag y ceir hwynt
yn ddechreuol.

Yn groes i'r hyn a ddysgwylasai Uawer, niae yn rheol

sefydledig fod darlleniadau anhawdd i gael eu dewis yn
gyifredin o flaen rhai hawdd, oblegid tueddid copiwyr i

droi darUeniadau anhawdd yn rhai hawdd, ond nid yn y
gwrthwyneb i hyn (Horne, Introd. iv. p. 52 ; TregeUes,

Text ofN. T. 220).

Y mae hefyd yn deilwng o sylw fod tystiolaeth, ac yn
enwedig tystiolaeth unedig yr hen awdurdodau, yn cyn-

^^ys yr ysgrifau uncial, y cyfieithiadau boreuol, a'r Tadau
boreuol, ac unrhyw ysgrifau diweddar ag y cyduna eu

copi â hwynt, ac a brawf fel hyn eu bod yn gynrychiol-

wyr hen gopi, yn gorbwyso yn fawr dystiolaeth copiavi

diweddar, h.y., ysgrifau wedi eu hysgrifenu o'r wythfed
ganrif i'r tmíed ganrif ar bymtheg, er eu bod yn Uawer
Uiosocach (TregeUes, Text of N. T. 174).

Yn ol y golygiadau a ffynent mewn amserau blaenorol,

cyfrifid ysgrif ac nad oedd yn gopi o un araU, pob hen

gyfieithiad, pob adroddiad gan un o'r Tadau, fel tyst

unigol ar ei ben ei hun ; ac feUy egwyddor arweiniol

feirniadaeth fuasai hon—pa nifer fwyaf o ysgrifau unigol,

cyfieithiadau, ac adroddiadau, mwyaf i gyd o awdurdodau
unigol dros ryw ddarUeniad.

Ond pan ddechreuodd beirniaid chwiUo mewn yn fwy
manwl i wahanol flnoneUau copi y T. N., cyfarfuasant

â chynifer o neüldriolion cydunol, a chynifer o rai croes-

ddywedawl, fel yr arweiniwyd hwynt i gasglu y dylent

gael eu trefnu yn ddospeirth, ac y geUid eu trefnu yn
ddaiaryddol a chenedlaethol. BengeUus oedd y cyntaf i

gynyg dosparthu yr awdurdodau yn deuluoedd, ond gad-

awyd i Griesbach ddadblygu yn gyflawn y drychfeddwl

;

a hyn a wnaeth trwy astudio y matter gyda medr a chraff"-

der beiruiadol. Tynodd yr ysgrifau, y cjrfieithiadau, a'r

adroddiadau lawr i dri theulu
;
yr Alexandrian, yr hwn

a ymestynai dros y rhan fwyaf o wledydd y Dwyrain

;

y Byzantine, ýr hwn a geid yn Groeg, Asia Leiaf, a'r gwled-

ydd cymydogaethol ; a'r Gorllemnol, yr hwn a ddech-

reuodd yn Bhufain neu Carthage, ac a ymdaenodd dros

yr oU o'r GorUewin.
Yn ol y golygiad hwn, nid yw ysgrifau, cyfieithiadau,

ac adroddiadau gan y Tadau i gael eu hystyried mwyach
yn dystion annibynol, ond mae hoU grynswth y defnydd-

iau i gael ei wahanu i ddospeirth, y rhai y geUir eu
his-ddosparthu eilwaith; ac ni chaniateir i'r ho]l ysgrifau,

cyfieithiadau, ac adroddiadau, ond un Uais wrth bender-

fynu darUeniad gwreiddiol rhyw ddei-nyn (David. Bih.

Crit. ii. 68 ; Horne, Introd. iv. 67, 71).

Cafodd dosparthiad yr awdurdodau a gynygwyd gan
Griesbach, er yn gywrain ac ymddangosiadol resymol, ei

wrthwynebu gan feirniaid canlynol. Yu wir, darfu iddo

ef ei hun, yn y gwaith diweddaf y bu byw i'w gyhoeddi,

roddi fynu, i fesur helaeth, ei gyfundraeth ; ond yr oedd

y dylanwad a ddarfu ei lafur gynyrchu ar feimiadaeth

yn bwysig iawn. Mae Uawer, pan glywant fod ei gyfun-
draeth ef wedi ei rhoddi fynu, yn barod i gasglu fod pob
cyfeiriad at ei lafur yn anheilwng o sylw. Ond cam-
gymeriad mawr ydyw hyn. ' Yn y manau,' medd Dr.

TregeUes, ' Ue mae Griesbach yn gwahaniaethu oddiwrth

y cojii cyffi-edin, yn gyffredin rhydd ddarUeniad gweU, er

nad lawer pryd yr un a gaiff y derbyniad mwyaí Nid
oes un amheuaeth ddarfod iddo ddiwygio y copi ; mae yr
vin mor sicr iddo agor Uwybr i'r un peth i gael ei wneud
gan eraiU; ac etto nid oedd a wnelai ei gyfundi'aeth

amcan-dybiol ef ei hun â'r budd a ddeiUiodd oddiwrth ei

lafur' (Horne, Introd. iv. 88 ; TregeUes, 89, 91).

Cynygwyd dosparthiadau eraUl ar ol hyn gan wahanol
feimiaid, ond dygid gwrthwynebiadau yn eu herbyn hwy

;

a pha fwyaf a feddyUr ar y testun, anhawsaf i gyd ydyw
cynyrchu dosparthiad boddhaol. Ond er fod y pwnc yn
ddiau yn im pur ddyryslyd, ac er fod y teuluoedd sydd
wedi cael eii cynyg yn cydgymysgu yn aml ac yn cymeryd
oddiar eu gilydd, etto gaU dosparthiad anmherffaith roddi
rhyw gymaint o help i benderfynu hawUau darUeniadau
neiUduol, ac i sefydlu copi y T. N. ; ac efaUai y ceir aUan
etto ffordd ymarferol o sefydlu, os nid dosparthiad per-

ffaith, etto mwy boddhaol a defnyddiol o'r awdurdodau
nag un sydd hyd yn hyn wedi cael ei gynyg (Horne,
Introd. iv. "JÇ), 94, 103).

Oddiwrth y sylwadau ydym wedi wneud, gaU fod

Uawer yn barod i gasglu fod yn rhaid bod copi y T. N.
mewn cyflwr ansicr iawn, os uid Uygredig. Ond byddai
hyny yn gasgUad hoU gamsyniol. ' Bhagluniaeth dda,'

medd y dysgedig Dr. Bentley, 'a bendith fawr, yw fod

cynifer o ysgrifau o'r T. N. yn ein pUth ; rliai wedi eu
cael o'r Aipht, eraiU o Asia, ac eraiU a gafwyd yn yr
eglwysi GorUewinol. Oblegid mae peUder y Uefydd oddi

wrth eu gilydd, yn gystal a rhif y Uyfrau, yn profi yn
rymus nas gaUasai fod dim cydundeb i dwyUo, na newid,

na dwyn i mewn gau-ychwanegiadau o un copi i'r UaU,

neu i bawb o honynt aUan o ryw un o honynt.
* Yn mhUth awduron anghrefyddol, fel eu cyfenwir, ni

chafodd ond un ysgrif fod mor öbdus a chael ei diogelu—
megis YeUeius Paterculus yn mhUth y Lladiniaid, a Hesy-
chus yn mhlith y Groegiaid—ac y mae hono mor Uan
o gamsyniadau yr ysgrifenwyr, ac y mae y diffygion tu

hwnt i weUiant, fel, er Uafur y beirniaid mwyaf dysgedig a

chraffus am ddwy ganrif gyfan, mae y Uyfrau hyn yn par-

hau i fod, ac yn debyg o barhau i fod, yn garnedd o gam-
syniadau. O'r tu araU, Ue mae copiau o waith unrhyw
awdwr yn Uiosog, er fod yr amrywiaeth yn y darlleniadau

yn cynyddu yn yr un cyfartaledd, dyna Ue ceir y copi,

trwy gydmariad cywú' o'r gwahanol ddarUeniadau, wedi
ei wneud gan ddwylaw medrus a chyfarwydd, yn fwy
cywir, ac yn nes at eiriau yr awdwr' (Bentley, Worhs,

iii. 65).

Mae sylw MichaeUs mewn perthyjias i'r matter hwn
yn un da. ' Nid oes,' medd ef, ' un Uyfr yn fwy agored

i ddrwgdybiaeth o lygriadau gwirfoddol na'r T. N., am y
rheswm da taw efe ydyw fíynoneU gwybodaeth ddwyfol

;

ac os yn yr hoU ysgrifau sydd ar glawr yn awr y cawn ni

fod tebygolrwydd, buasai genym achos i ddrwgdybied
fod y blaid lywodraethol yn yr eglwys wedi cynyg difodi

pa beth bynag ydoedd anghyson â'i golygiadau ei hun, a

thrwy ddefnyddio trawsineb i gynyrchu imffurfedd ^J^-
redinol yn y copi santaidd. O'r tu araU, mae gwahanol
ddarUeniadau yr ysgrifau yn ein meddiant yn ein cynysg-

aethu ni â digon o brofion iddynt gael eu hysgrifenu yn
annibynol y naiU o'r UaU, gan bersonau wedi eu hysgaru

oddiwrth eu gilydd gan beUder amser a Uefydd, a chaii
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wahaniaeth golygiadau. Nid gweithiau rhyw un blaid

ydynt, oud gweithiau Cristionogion o bob enwad, gan
nad pa un ai wedi eu hurddasu â'r teitl o iawn-gred, neu
eu llosg-nodi gan yr eglwys lywodraethol â'r enw heretic

;

ac er nad oes un ysgrif unigol elHr ei hystyried fel copi

jDerfiaith o ysgrifeniadau yr apostolion, etto ceir y gwir-
ionedd yn wasgaredig ynddynt oU, a gorchwyl beirniaid

ydyw ei dynu allan o'r peutwr cyÔredin ' (Michaelis,

IntroJ. i. i263).

Nid oes un Uyfr ag sydd wedi cael ei drawsgrifio

gynifer o weithiau a'r Testament Groeg, ac o ba un y
mae'r fiith nifer fawr o ysgrifau ; ac efallai y gallwn
ychwanegu, a'r fath hen ysgrifau. Heblaw hyny, mae
genym gyfieithiadau o hono wedi cael eu gwneud yn
íbreu i wahauol ieithoedd, ac adroddiadau Uiosog o hono
yn ysgrifeniadau y Tadau o'r ganrif gyntaf neu'r ail i

îawr, yr hyn nis gellir ei ddweud, i'r un mesur o leiaf,

am un o ysgrifenwyr Groeg neu Rufain. Nid oes, gan
hyny, y fath ddefnyddiau tuag at adferu copi gwreiddiol
eu hysgrifeniadau hwy ag sydd at adferu un y Testa-
ment Groeg. ' Mae genym,' medd Dr. Bentley, 'y fath

ddefnyddiau ar gyfer ei feirniadu ag nad oes genym tuag
at feirniadu un math o lyfr arall' (Bentley, Worhs, iii).

Yn wii^,un caulyniad mawr o'r casgliadau eang syddwedi
eu gwueud o wahanol ddarlleuiadau y Testament Groeg
ydyw sefydlu ei gywirdeb mewn pawb manylion pwysig.
Nid oes dim athrawiaethau newydd wedi cael eu dwyn
allan o honynt, ac ni chafodd un o wirioneddau mawrion
Cristionogaeth ei siglo ganddynt. Mae hoU athraw-
iaethau a dyledswyddau creíydd yn aros heb dderbyn
un effaith oddi wrthynt. Maent wedi profi tu hwnt i

amheuaeth nad oes yn y T. N. un Uygriad o bwys ; nad
yw yn gwahaniaethu fawr oddiwrth yr hyn ydoedd 1700
o flyneddau yn ol. Nid ydyw beirniaid, trwy eu hoU
ymchwiliadau, wedi dangos fod copi cyffì-edin y Testa-
raent Groeg yn hanfodol amrywio oddiwrth yr hyn a
gymeradwyent hwy fel yr hyn a ddynesa agosaf at ei

tìurf foreuaf Yr un copi yn sylweddol ydyw a'r liyn a
gynygaut hwy. Gan hyny ni raid dim i neb frawychu
pan glywa son am gasgliad dirfawr o wahanol ddarllen-

iadau yn cael eu pentyru gau gasglwyr a golygwyr. Mae
a wneîo y mwyafrif o houynt â manyUou mân, ac o natur
hoUol ddibwys (David. Bib. Cn't. ii. 147).

Ond er fud pentwr maAvi* o ddarUeniadau yn gwbl
ddibwys, mae rhai yn Uawn teilwng o sylw.

Mae y mawl-gan i weddi'r Arglwydd (Matt. vi. 13)
yn cael ei hystyried gan y beirniaid goreu fel gau-ych-
wanegiad aÜan o ryw ff*urf-wasanaeth hynafol. Mae
Griesbach, Scholz, Lachmann, a Tischendorff yn ei gadael
aUan o'u copiau hwy.
Mae y ffurf yn mha un y rhoddir gweddi'r Arglwydd

yn yr awdurdodau hynaf yn Luc xi. 2-4, yn Uawer byr-
aeli nag yn y copi cyffredin. Golyga rhai beirniaid fod
yr ychwanegladau wedi cael eu cymeryd aUau o Fatthew
(TregeUes, 7hxt ofN. T. 142).

Ni chyfrifir gan rai beirniaid da fod diwedd Efengyl
Marc (xvi. 9-20) yn rhan ddechreuol o'r Efeuíryl hono
(Tregellcs, 246).

Mae amrywiaeth mawr yn narUeniadau yr hanes am
gynhyrfiad dyfroedd Llyn Bethesda gan yr angel yn loan
V. 3, 4, ac y mae rhai o'r beirniaid goreu yn ystyried taw
ffugiol ydyw y dernyn hwnw.

Nid yw hanes y wraig a ddaUwyd mewn godineb (loan
vii. 53-viii. 11) yn gyffiedin yn cael ei ystyried yn rhan
o Efengyl loau (TregeUes, 241).

Ni chaniateir gan bawb fod atteb PhyUp i'r eunych
(Act. viii. 37) yn au-ychwanegiad. Mae Griesbach, Scholz,
Lachmann, a Tischendorff' yn ei gau allan o'u copiau
(TregeUes, 26).

Mae yr adnodau canlynol o bwys neiUduol oherwydd
eu cysylltiad â'r athrawiaeth o dduwdod Crist :

—

Yn Actau xx. 28 mae dau brif ddarlleniad : 'Eglwys
Qeov, Dim,' ac 'eglwys Kvplov, yr Arglwydd, yr hou a
bwrcasodd efe â'i briod waed.' Hyd yn ddiweddar tu-
eddid rhai o'r beirniaid goreu yn gryf at y darlleniad olaf,

fel un a gyfiawuheid gan awdurdod ysgrifau, ac yn gan-
lyuol fe'i mabwysiadwyd gan Griesbach, Lachmann, a
îischendorff yn eu copiau (Tregelles, 231); ond yn awr,
pau yr ydys wedi cael allan fod Qeov yn ysgrif y Ýatican,
mae y darlleniad hwnw o eiddo y Textus liece'ptus yn
dechreu eUwaith gael y flaenoriaeth gan feiruiaid.

Yn 1 Tim. iii. 16 mae tri darlleniad: Oeoy, Duic, fel yn
y copi cyffredin, a'r rhagenwau perthynasol , yr hicn, a
o, yr hi/n. Yn nhyb rhai o'r beimiaid galluocaf, gorbwysa

y profion o du y rhagenwau perthyuasol ; ac o'r rhei'ny

oy, yr hwn, a ystyrir y darlleniad ag y mae fwyaf o

awdurdod o'i du. Mabwysiadir ef gan Griesbach, Lach-
manu, a Tischendorff yn eu copiau (TregeUes, 227).

Yr un canlynol ydyw darlleniad 1 loan v. 7,8:
'Oblegid mae tri yu tystiolaethu [yn y nef, y Tad, y
Gair, a'r Yspryd Glân, a'r tri hyu un ydynt. Ac y mae
tri yn tystiolaethu ar y ddaiar], yr Yspryd, y dwfr, a'r

gwaed, a'r tri hyu yn un y maent yn cyttuno.' Nid oes

un ddadl nad gau-ychwanegiad ydyw y geiriau o fewn y
cromfachau. Mae beirniaid bron yn ddieithriad yn cyd-

olygu ar y matter hwn. Maent wedi eu cau allan o'u

copiau gan Griesbach, Scholz, Lachmann, a Tischendorff,

Ond er nad oes genym hawl i ddefnyddio un o'r ad-

nodau hyn fel prawf o dduwdod Crist, ni wneir profion

o'r athrawiaeth houo yn amheus. Yn y T. N. mae adnodau
eraiU yn y rhai y dysgir hi mor eglui' fel nad oes Ue i am-
heuaeth ar y pwnc.
Mae amryw ai'graphiadau o'r copi Groeg wedi cael eu

cyhoeddi, a rhai o honynt yn cynwys casgUadau o wahanol
ddarlleniadau, ac amryw o honynt gopi div4^giedig. Y
rhai mwyaf gwerthfawr ydyw argraphiad MiU, yn un
gyfrol unplyg, Rhydychain, 1707; un Bengel, yn 4 plyg,

Tübingen, 1734; un Wetstein, yn ddwy gyfrol unplyg,

Amsterdam, 1751 a 1752 ; un Griesbach, ail argraphiad,

yn ddwy gyfrol 8 plyg, Halle, 1796 a 1806; un Matthsei,

aU argraphiad, yn dair cyfrol, Wittenberg, 1803, 1806, a

1807; un Scholz, un o'r proffeswyr Pabyddol yn Bonn,

yn ddwy gyfrol 4 plyg, Leipsic, 1830 a 1836 ; un Lach-

mann, yn ddwy gyfrol 8 plyg, Berlin, 1842 a 1850 ; am-
rywiol argraphiadau Tischeudorff'; ail argraphiad ynghyd
ag argraphiadau diweddar Alford, yn bedair cyfrol 8 plyg,

Llundain, 1854, &c. ; Copi y T. N., gan TregeUes ; Ar-

weiniad i mewn Horne, iv. 142, 707, 710.

Mae Dr. Tregelles wedi cyhoeddi gwaith gwerthfawr

iavm, jT hwn sydd mewn rhan yn ein cynysgaethu â

chopi diwygiedig o'r T. N., dan y teitl canlyuol :
' Hanes

Copi Argraphedig y T. N. Groeg, gyda sylwadau ar ei

ddiwygiad ar Egwyddorion Beirniadol, ynghyd â Chyd-
mariad o Gopiau Beirniadol Griesbach, Scholz, Lachmann,
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a TischendoríF, á'r un sydd mewn arferiad cyffredin/ Llun-

dain, 1854.

Er i Gristionogaeth gael ei dwyn imewn yn foreu i Loegr,

ni wyddys fod un rhan o'r Ysgrythyrau wedi eu cyfieithu i

iaith y wlad hyd ddechreu yr wythfed ganrif Dywedir i

Adhehn, esgob Sherborn, yr hwn fu farw yn 709, gyfieithu

y Psalmau i'w fam-iaith; a thybir taw ei waith ef, mewn
rhan o leiaf, ydyw y cyfieithiad Anglo-Saxon a ddargan-

fyddwyd yn y Bihliotlieque du Boi yn Paris oddeutu

dechreu y ganrif bresenol. Mae yr hanner cant psalmau

cyntaf mewn rhyddiaith, a'r Ueill ar gân. Darfu i'r

parchedig Bede gyfieithu Efengyl loan, yr hon a orphen-

odd gylch amser ei farwolaeth, yr hyn a gymerodd le

yn 735. I'r nawfed ganrif y geUir yn ddiogel briodoh y
cyfieithiad Anglo-Saxon o'r Efengylau. Mae amryw ys-

grifau hono wedi eu cadw, ond nid ymddengys y rhoddai

yr un o honynt y cyfieithiad yn ei burdeb dechreuol. Tua
diwedd y ddegfed ganrif darfu ^lfric gyfieithu y Penta-

teuch, Josua, Barnwyr, rhan o Lyfrau Breninoedd, Esther,

Job, Judith, a Llyfrau y Maccabeaid, ond talfyrid rhai

rhanau a gadawyd eraill allan. Ysgrifenodd hefyd yn yr

iaith Aüglo-Saxon hanes byr o lyfrau yr H. D. a'r N.
(Wycliffe, Bible i. Pref i.) Mae amryw ranau o'r Ys-

grythyrau Anglo-Saxon wedi cael eu hargraphu, megis y
Psalmau, yr Efengylau, a'r Pentateuch, Josua, Bamwyr,
a Job, gan ^lfric (Horne, iv. 739).

Ymddengys i'r cyfieithiad cyntaf rhyddieithol o unrhyw
lyfr cyfan o'r Ysgrythyr gael ei wneud o gylch yr amser
yr esgynodd Edward III. i'r orsedd. Cyfieithiad o'r

Psalmau ydoedd hwn-gan WiUiam de Schorham, ficer

Chart-Suttou yn Kent. Mae ar glawr yn awr mewn
ysgrif, a chjmwys y Psalmau yn Lladin a Saisoneg, adnod
am adnod. Ymddengys i gyfieithiad neu ddau araU o'r

Psalmau gael eu gwneud heb fod yn hir ar ol hyn. Ond
yr oedd hi yn agos i ddiwedd y bedwaredd ganrif ar ddeg
cyn i gyfieithiad o'r hoU Feibl gael ei wneud i'r Saisoneg.

Am yr anrheg anmhrisiadwy hon i Loegr yr oedd yn ddyl-

edus i John de Wycliffe, periglor Lutterworth. Gallai fod

yn anmhosibl penderfynu y rhan gywir a gyflawnodd ei

bin ysgrifen ef yn y cyfieithiad ; ond nid oes un ddadl na
ddarfu iddo gymeryd rhan yn y gorchwyl o gyfieithu, ac

i fod cyflawniad y gwaith i'w briodoli i'w sel, cefnogaeth,

a chyfarwyddyd. Yn y rhan olaf o'r bedwaredd ganrif

ar ddeg y cafodd amrywiol lyfrau y T. N. eu cyfieithu i'r

Saisoneg. Ymddengys i ragor nag un cyfieithiad gael ei

wneud o rai o honynt, megis yr Epistolau. Mae yn deb-

ygol taw Wycliffe ei huu ddarfu gyfieithu y T. N., neu
ran fawr o hono. Tra yr oedd y T. N. ar waith mae yn
debygol i'r H. D. gael ei gymeryd mewn Uaw gan un o'i

gynorthwywyr. Mae copi gwreiddiol y cyfieithydd yn
awr yn Llyfrgell Bodley yn ilhydychain. Mae wedi ei

ddiwygio trwyddo gan ryw gydoeswr. Tadogir y cyf-

ieithiad hwn i Nicholas de Hereford, o Goleg y Frenines,

Rhydychain, un o arweinwyr y LoUardiaid. Mae yn
debygol i'r cyfieithydd gael ei rwystro rhag myned yn
mlaen â'i waith ; cynwys y cyfieithiad ei huu brofion iddo
gael ei orphen gan ryw un arall. Cynwys, h'eblaw y
Uyfrau canonaidd, yr hoU rai hyny a. elwir yn gyffredin

yn Apocryphaidd, oddigerth Pedwerydd Llyfr Esdras.

Gwahaniaethai y rhan gyfieithwyd gan Hereford yn ei

dduU oddiwrth y rhelyw, ac yr oedd yn Uythyrenol i'r

eithaf, yn awr ac eilwaith yn dywyll, ac weithiau yn

anghywir, ac yr oedd meflavi eraiU ac ydynt yn dueddol
o gydfyned â'r fath orchestwaith. Nid yw yn anhebygol
na wnaeth Wycliffe daflu allan yr awgrym, os na ddarfu
iddo ef ei hun ddechreu ail gyfieithiad, neu un diwygiedig,
o'r hoU Feibl ; ond gan nad pa ran bynag a gymerodd
yn nechreu y gwaith, ni fu ìoyw i weled ei orpheniad.

Nid oes un amheuaeth nad gwaith Wycliffe, i raddau
mwy neu lai, ydoedd y cyfieithiad a ddarlunir uchod, yn
gystal a'r cyfieithiad boreuaf o'r hoU Feibl i'r iaith Sais-

oneg, er y gall fod yn anmhosibl penderfynu y rlian a
gymerodd yn y gorchwyl (Wycliffe, i. Pref. pp. vi. xvi.).

Oddevitu 1388, fel y tybir, ymddangosodd cyfieithiad

diweddarach o'r Beibl yn Saisoneg, a'r hwn mae enw
John Purvey wedi cael yn gyffredin ei gysylltu. Mae y
cyfieithiad hwn wedi cael ei sylfaenu yn mhob man ar'y
cyfieithiad blaenorol. Perodd y Beibl a orphenwyd fel

hyn i'r cyfieithiad cyntaf gael ei esgeuluso. Amlhawyd
ysgrif-gopiau o hono, a phasasant i ddwylaw pob dosparth
o bobl (Wycliffe, i. Pref pp. xxviii. xxxii.)

Darfu i gyfieithiad o'r Beibl, fel y gallesid dysgwyl,
gyffroi gwrthwynebiad cyfeiUion Ilhufain : 'Darfu i Grist,'

medd Henry de Knyghton, canon Leicester, 'draddodi
ei efengyl i'r offeiriaid a doctoriaid yr e'glwys, fel y gwein-
yddent hwy i'r Ueygwyr a phersonau gweinion, yn ol

cyflwr yr amserau ac angenion dynion. Ond y Meistr
John Wycliffe hwn a'i oyfieithodd o'r Lladin i'r Saisoneg,

ac felly a'i gwnaeth yn fwy agored ger bron Ueygwyr, a
gwragedd a fedrent ddarllen, nag yr ydoedd o'r blaen i'r

dysgedicaf o'r offeiriaid, ië, i'r cyfryw o honynt a feddent

y dealldwriaeth goreu. Ac yn y modd hyn y mae perl

yr efengyl yn cael ei daflu o flaen moch a'i sathru gan-
ddynt, a'i wneud yn wawd-beth yn eu plith. Mae gem
yr eglwys yn cael ei droi yn ddifyrwch i'r bobl ; a'r liyn

ydoedd hyd yn hyn yn ddewis-rodd offeiriaid a duw-
inyddion wedi ei wneud am byth yn eiddo cyflredin

Ueygwyr.' I'r un perwyl y mae penderfyniad cymanfa
Saisoneg a gynnaliwyd yn 1408, dan lywyddiaeth Anm-
del, archesgob Canterbury :

' Mae cyfieithu copi yr Ys-
grythyr Lân o un iaith i'r Uall yn betli peryglus, fel y
tystia St. Jerome, oblegid nad yw yn hawdd i roddi cyf-

ieithiad cywir yn mhob ystyr. Gan hyny yr ydym ni

yn gorchymyn ac yn ordeinio na fyddo i neb o hyn allan,

trwy ei awdurdod ei hun, gyfieithu un rhan o'r Ysgrythyr
Santaidd i'r iaith Saisoneg, nac i unrhyw iaith arall, mewn
ffordd o lyfr neu draethawd ; ac na ddarllener un Uyfr

neu draethawd a gyfansoddwyd yn awr yn ddiweddar
yn amser John Wyclifíe, neu a gyf'ansoddwyd wedi hyn,

neu a gyfansoddir mewn amser i ddyfod, na fydded iddo

gael ei ddarllen yn gyfan neu mewn rhan, yn gyhoeddus
neu yn ddirgel, dan boen esgymundod mwy ' (Yaughan,

John de Wycliffe, 335).

Mae yn amgylchiad hynod na chafodd y cyfieithiadau

a wnawd gan Wycliffe a Purvey, yn y bedwaredd ganrif

ar ddeg, eu hargraphu cyn y ddeunawfed a'r bedwaredd
ganrif ar bymtheg. Yn 1 73 1 y cyhoeddwyd y T. N. dan
enw Wycliffe am y tro cyntaf, gan Lewis, awdwr ' Hanes
Cyfieithiadau y Beibl i'r Saisoneg;' ac yn 1810 golygwyd
ef eilwaith mewn cyfrol 4 plyg gan Baber ; ond nid cyf-

ieithiad Wycliffe a gyhoeddwyd un tro, ond yr un gywir-

wyd gan Purvey. Yn 1848 cyhoeddwyd y T. N. gan
Wycliffe am y tro cyntaf gan Mr. Lea Wilson, o ysgrif

yn ei feddiant ei hun. Ond os gwnaed anghyfiawnder
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am liir amser a'r cyfieitlúadau hyn, gwnawd cyfiawnder

a hwynt yn y diwedd. Yn 1850 cawsant eu hargraphu
yngwasg y Brifysgol mewn pedair cyfrol 4 ])ìjg ysplen-

ydd, dau y teitl canlynol: 'Y Beibl Santaidd, yn cynwys
yr Hen Destament a'r Newydd, ynghyd â'r Llyfrau

Apocryphaidd, yn y Cyfieithiadau Saisoneg boreuaf, wedi
ei wneud allan o Ladin y Yulgate gan John Wyclifíe a'i

Ganlynwyr. Wedi ei olygu gan y Parch. Josiah Forshall,

F.R.S., &c., diweddar Felloio o Goleg Exeter ; a Sir

Frederic Madden, K.H., F.Il.S., &c., Ceidwad yr Ysgrifau

yn y Bntish Miiseum! Yn y gwaith hwn mae y ddau
gyfieithiad wedi cael eu hargraphu mewn colofnau ochr

yn ochr, a gosodwyd y gwahanol ddarlleniadau a gafwyd
wrth gydmaru gwahanol ysgTÌfau mewn nodiadau yn
ngodre'r dail.

Ond er i gyfieithiad Wycliífe fod yn hir cyn cael ei

argraphu, gwnawd mwy na llanw ei le o gyfeiriadau

eraill. Nid ydoedd y Diwygiad Protestanaidd prin wedi
dechreu pan, fel un o'i ffi'wythau, y dechreuwyd dwyn
copiau argraphedig o'r Ysgrythyi'au i Loegr.

1. Yn 1525 yr argraphwyd y T. N. wedi ei gyfieithu

gan WilHam Tyndale o'r Groeg, ar y Cyfandir, ac yn
Antwerp fel y dywedir yn gyffredin ; ond ymddengys
taw camsyniad oedd hyn, gan fod digon o brawf iddo

gael ei ddechreu yn Cologne a'i orphen yn Worms. Yr
oedd dau argraphiad, un yn 4 plyg gyda rhagdraeth a
nodiadau, ac un arall yn 8 plyg hebddynt. O'r argraphiad

8 plyg ni wyddys fod rhagor nag un copi mewn bodolaeth.

Mae yn Museum y Bedyddwyr yu Bryste. O'r argrapli-

iad 4 plyg nid oes dim rhagor na dernyn parchedig (Aii-

derson, Annals oftlie English Bihìe, i. 52, 62, 64, 67).

Yn 1526 argraphwyd trydydd argraphiad yn Antwerp.
Yn gynnar yn y flwyddyn hono dygwyd copiau i Loegr,

a j)harausant i gael eu dwyn drosodd flwyddyn ar ol

blwyddyn yn niferi fliosog, a'u cario i wahanol ranau o'r

wlad
;
yn mhhth eraiU i Rydychain a Chaergrawnt, lle

y cynyrchasant effeithiau mawrion yn mhUth yr ysgol-

eigion, ac hyd yn od i Scotland, er gwaethaf yr hoU ofal

a gymerwyd i'w rhwystro, a'r chwiliad manwí a wneid o

amser i'w gilydd i gael allan y personau a'u gwasgarent
neu eu meddent. Cymerwyd rhai personau mewn dalfa,

a thaflwyd Uawer o gopiau i'r tân (Anderson, i. 87, 91,

116).

Yr oedd uchel lywiawdwyr y deymas—Harry yr VIII.,

Sir Thomas More, yr arghvydd ganghellwr, Cardinal

Wolsey, Warham, archesgob Canterbury, Tunstal, esgob
Llundain, yr esgobion eraill, a'r offeiriaid yn gyffredin

trwy'r wlad—oU wedi ymgyngreirio i attal Uedaeniad y
Uyfrau. Ond wedi cael aUan fod y Testamentau yn parhau
i gael eu gwasgaru yn Lloegr, er gwaethaf yr holl attal-

feydd, cyfeiriasant eu hymdrechion tua'r Cyfandir, lle y
danfonwyd liwynt drosodd i'r wlad yraa. Yn gwybod o'r

goreu taw o Hofland yr oedd y llyfrau yn dyfod, ni adaw-
sant un gareg heb ei throi i gael allan awdwyr ac offerynau

y drwg. Danfonwyd cenad o'r enw Hacket i lys Brabaut
i geisio help yr awdurdodau yn y wlad i'r dyben hyny

;

ac ysgrifenodd y Lady Margaret, y Uywodraethes, at

Harry, me\vn attebiad i lythyr ydoedd ef wedi ysgrifenu
atti, ' nas gallasai hi ganmol digon ar fwriadau da ei

Fawrhydi, a'i bod hi wedi rhoddi gorchymyn pendant i'w

swyddogion i chwUio y wlad am y Uyfrau hyn, gan fwr-
iadu yinddwyn gyda phob llymder yn erbyn y sawl a

geid yn feius.' Ond er yr ymddengys i Hacket wneud
pob ymdrech i gyflawni ei neges, methu yn hoUol a
wnaeth. Darfu iddo, fodd bynag, daflu aUan yr awgrym
doeth o brynu copiau o'r T. N. a'u Uosgi, er mwyn attal

eu Uedaeniad ; heb ystyried y geUid â'r arian geid am
danynt droi aUan niferi mwy Uiosog o gopiau newyddion,
ac mewn cyflwr mwy cywir. Cipiodd Warham, archesgob
Canterbury yn y diychfeddw], ac yn ngwanwyn 1527
ymdrafferthodd i brynu y copiau eUid gael ar y Cyfandir
argraphiadau gwreiddiol Tyndale, yn 4 plyg ac 8 plyg,

hyd nes cyrhaeddodd y draul y swm o £66 9s. 4c.—swm
mawr yn y d^^ddiau hyny ; ac heb ystyried ei fod yn
rhesymol i'r hoU draul hyn syrthio arno ef ei hun,
gwnaeth appêl at esgobion ei daîaeth i fyned dan ran o'r

baich trwy gyfranu evi rhan. Nid ydym yn gwybod pa
sut y darfu i'r appêl dycio ; ond ymddengys y gwnai Nix,

esgob oedranus Norwich, fawr gymeradwyo y mesur.

'Yn sicr, yn ol íy marn i,' ebe efe, 'yr ydych wedi
gwneud gweithred rasol a bendigedig, a gwna Duw, nid
wyfyn amheu, eich gwobrwyo yn dda o'i herwydd.' Darfu
i Tunstal, esgob Llundain, hefyd bwrcasu nifer o Desta-

mentau Newyddion Tyndale, a chawsant eu Uosgi wrth
Groes St. Paul yn Llundain (Anderson i. 122, 157, 213).

Gwnawd ymdrechion hefyd, ara lawer o flyneddau, i ddal

Tyudale, ac un neu ddau araU ar y Cyfandir y rhai a'i

cynorthwyent ef yn ei waith, neu i ddwyn y Testamentau
drosodd i Loegr. Yr ymdrechion hyn, y rhai a ddechreu-
wyd gan Wolsey, a gariwyd yn mlaen wedi hyny gan
Harry yr VIII., yr hwn oedd wedi ymgynddeiriogi yn
erbyn Tyndale

;
gan Sir Thomas More, yr arglwydd

gangheUwr, yr hwn a ysgrifenodd lawer o lyfrau yn ei

ei'byn ; a chan CromweU, is-frenin dyfodol y deyrnas.

Defnyddiwyd amryw orucliwyhvyr i'r dyben hyn, ac am-
ryw oedd y moddion a ddyfeiswyd i'w sicrhau ; ond am
lawer o flyneddau bu eu hoU ymdrechion yn aflwyddianus.

Cymerwyd ef mewn dalfa o'r diwedd, fodd bynag—nid

trwy eu hofferynoUaeth hwy, ond trwy eiddo yr hen blaid

yn Lloegr, yr hon oedd wedi parhau o hyd i fod yn wrth-
wynebol i gynydd y 'ddysg newydd,' fel ei gelwid, a'r

hon oedd yn awr mewn gwirionedd yr un mor elynol i

frenin Lloegr ag i Tyndale ei hun. Y dynion a ddewis-
wyd yn Lloegr i'r dyben hwn oedd Henry PhiUips a

Gabriel Donne. Y blaenaf, yr hwn oedd landeg yr olwg
arno, a weithredai fel gwr boneddig, a'r olaf, dan gel, a was-
anaethai fel ei gynghorwr a'i was. Yr oedd Tyndale ar y
pryd yn Antwerp, a PliUUps wedi cyrhaedd yno, a ddaetli

yn gydnabyddus ag ef, ac a fwydynodd ei hun yn ddich-

eUgar i'w ymddiried. Yn ymweled ag ef un diwrnod,
fel yr oeddynt yn gadael ei letty gyd â'u gilydd, PhiUips
a'i cymerodd trwy gymhorth swyddogion ag ydoedd wedi
osod yno i'r dyben hyny, ac oddi yno y cymerwyd ef i

GasteU Vilvorde, ynghylch pedair milîtir ar hugain o

bellder. Yma, ar ol, fel y bernir, garchariad o ddeuna\\'

mis, yr arweiniwyd ef allan, Hydref 6, 1536, i gael ei

osod i íarwolaeth. Ar ol iddo gael ei rwymo wrth yr

ystanc, bloeddiodd â Uef uchel, 'Arglwydd, agor lygaid

brenin Lloegr,' ac yna y torfynglwyd ef, ac y Uosgwyd ei

gorph (Anderson, i. 194, 268, 321, 387, 418, 519).

Cyn i Tyndale gael ei ddal yr oedd wrth y gorchwyl o

gyfieithu yr H. D. o'r Hebraeg, ac yr oedd wedi argraphu

pum llyfr Moses, a Uyfr Jonah, ac argraphiad diwygiedig

o'r T. N. O'r flwyddyn 1525 hyd y flwyddyn 1535 yr
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oedd wedi eu hargraphu o leiaf dri argraphiad ar ddeg

neu bedwar ar ddeg o'i D. N. ; ac yn 1536, y flwyddyn

olaf o'i fywyd, yr oedd wedi eu hargraphu o leiaf naw
neu ddeg argraphiad. Oddiwrth nifer argraphiadau y
blyneddau diweddaf hyn, ymddengys fod yr alwad am
yr Ysgrythyrau, nid yn unig yn fawr, ond ar gynydd.

Yr oedd un argraphiad a argraphwyd yn unplyg, ac

argraphwyd hi yn Lloègr ei hun, ac yn Llundain, fel y
tybir, gan Thomas Berthelet, argraphydd awdurdodedig

y brenin ; er, os taw felly yr oedd, mae yn aros yn ddir-

gelwch sut y daeth hyn oddi amgylch. Fodd bynag, dyma
y tro cyutaf i'r T. N. gael ei argraphu ar dir Saisonig (An-

derson, i. 209, 241, 288, 394, 455, 547, 549).

2. Yn y cyfamser, cafodd yr holl Feibl, ' wedi ei gyf-

ieithu allan o'r Dutch (German) a'r Lladin i'r Saisoneg,'

gan Myles Coverdale, ei orphen yn y wasg, Hydref, 1535.

Cafodd ei wneud, efallai, er yn ddirgel, dan nawdd a thrwy
gymhorth arianol Cromwell ; ond yn mlia le y dygid y
cyfieithiad yn mlaen, a Ue cafodd ei argraphu, ydoedd
anhysbys. O'i flaen yi' oedd cyflwyniad wedi ei osod i

Harry yr VIII., a diweddodd Coverdale yr heading trwy

ddymuno bendith Duw arno ef ei hun, a'i 'anwylaf wraig

a'r dywysoges fwyaf rhinweddol, y Frenines Anne ;

' ond
efallai cyn i gopiau gyrhaedd Lloegr, yr oedd Anne
Boleyn allan o íîafr, ac yn mhen ychydig fisoedd ar ol

hyn torwyd ei phen. Yr oedd ei henw, yn lle bod yn
foddion i gyrhaedd fl^afr y brenin, yn ddinystriol i bob
peth â pha un y daliai gysyUtiad, ac yn enw^edig os yn
cynwys canmoliaeth iddi. A dyna y rheswm paham y
gwnaed mewn rhai copiau groesi yr enw Anne, ac ysgrif-

Jane yn ei le, fel hyn : 'Eich anwylaf wraig a'r dywysoges
fwyaf rhinweddol, y Frenines Jane.' Mabwysiadwyd dy-

fais arall, sef teitl newydd, fel pe buasai yn lyfr gwahanol,

a chyfnewidiwyd y flwyddyn i 1536, a gadawyd aUan y
geiriau 'wedi ei gyfieithu o'r Dutch (German) a'r Lladin:'

'BiBLiA, Y Beibl: hyny yw, Ysgrythyr Santaidd yr Hen
Destament a'r Nev?ydd, wedi eu cywir gyfieithu i'r Sais-

oneg 1HDXXXVI.' Pan ddygwyd cyfieithiad Coverdale

dan sylw y brenin, a sut y derbyniwyd ef ganddo, nid

oes gwybodaeth ; ond ymddengys i argraphiad gael ei

ddwyn allan yn Llundain yn 1537 gan James Nycolson
yn St. Thomas' Hospital, Southwark, ac ar wyneb y
ddalen gyntaf yr oedd y geiriau hyn :

' Wedi ei ddv(ryn

aUan trwy fraint-lythyr grasol y Brenin' (Anderson, i.

552, 555, 660, 562).

3. Yn y cyfamser, gorphenwyd yr H. D. ydoedd wedi
cael ei ddechreu gan Tyndale. Yr ydoedd, fel yr ydys
wedi cofí'hau eisoes, wedi argraphu pum Uyfr Moses a
Uyfr Jonah, ond yr oedd cyn ei farwolaeth wedi cario y
gwaith yn mlaen cybeUed a diwedd 2 Croniclau. Gwnawd
ef o'r Hebraeg. Cyfieithwyd y Uyfrau oeddynt ar ol gan
John Bogers, yr hwn ydoedd wedi dyfod i Antwerp fel

caplan i antur-farsiandwyr Saisonig yn y dref hono. Er

y gallasai Rogers gymeryd mantais ar gyfieithiad Cover-

dale, mae yn amlwg iddo eistedd mewn bam ar bob
tudalen, ac na ddarfu iddo ei ddilyn yn wasaidd. Mae
yn achos galar iddo ef, fel Coverda]e, gynwys yr Apocry-
pha. Gorphenwyd y gwaith yn y wasg erbyn Gorphenaf,
1537 ; ond dygai euwau, riid Tyndale a Rogers, ond enw
Thomas Matthew, am ba reswm nis gwyddys. Ac yn
fanlynol adwaenid y Beibl wedi hyny fel Beibl Matthew.

'r oedd yn unplyg, ac fel un Coverdale, wedi ei gyflwyno

i Harry yr VIII. Dyma ei deitl :
' Y Beibl, yr hvm yw

yr Ysgrythyr Santaidd, yn yr hwn y cynwysir yr Hen
Destament a'r Newydd, wedi eu gwir gyfieithu i'r Sais-

oneg gan Tliomas Matthew mdxxxvii ;
' ac ar y godre,

mewn lythyrenau breision, mae y geiriau hyn—'Wedi ei

ddwyn allan trwy fraint-lythyr grasusafy Brenin.' Daeth
Grafton, un o'r argraphwyr, drosodd yn uniongyrchol i

Loegr, ac a ddanfonodd at Cranmer yn gyntaf, efallai

oblegid nad efe ydoedd noddwr cyfieitliiad Coverdale.

Ni choUodd yr archesgob ddim amser wrth ddanfon copi
i Cromwell, yr hwn oedd wedi bod a dylanwad ganddo
er ys hir amser ar Harry, ac a lanwai y swydd ddylan-
wadol o is-frenin i'w Uchelder, a'r hwn yn awr, heb wybod,
mae'n debygol, y cynwysai gyfieithiadau Tyndale, a ys-

grifenodd atto i erfyn arno i ddefnyddio ei ddylanwad
gyd â'r brenin ar ei ran. Hyn yn ganlynol a wiiaeth, a
chaniatawyd cais Cranmer yn uniongyrchol, am yr hyn
y mae yn amlygu ei ddiolch mwyaf calonog i'r brenin
ac i Cromwell ; oblegid ymddengys fod yr archesgob o
ddifrif yn yr achos. Felly cafodd cyfieithiad Tyndale,
gwr ac yr oedd Harry a'i weinidogion wedi hir geisio ei

ddinystrio, a'r hwn ydoedd wedi bod yn hir yn Uyfr
gwaharddedig yn Lloegr, ei gefnogi a'i gydnabod gan
awdurdod freninol, tra y cai cyfieithiad Coverdale, yr
hwn oédd wedi cael ei wneud dan amgylchiadau mwy
fíafriol, a chwedi newydd gael ei ddwyn i sylw, ei daflu

yn awr i'r cysgod. Cyfieithiad Tyndale oedd y faen yn
mha un y cloddiodd pob cyfieithwr ar ei ol, a'r hwn ydoedd
sylfaen pob cyfieithiad canlynol, a'n cyfieithiad presenol

ninau sydd yn awr mewn arferiad. Dr. Geddes, awdwr
adnabyddus cyfieithiad Pabyddol o'r Beibl, a ddywed
am dano fel y canlyn : 'O ran eglurder a symledd godidog,
priodoldeb iaith, a phurdeb duU, nid oes un cyfieithiad

Saisonig wedi myned tu hwnt iddo' (Anderson, i. 568,

575, 586).

Wrth gefnogi cyhoeddiad argraphiadau olynol o'r

Ysgrythyrau Santaidd, darfu CromweU gyflawni rhan
bwysig, er y cyfodai y sel a ddangosai yn y matter yma,
mae'n debygol, oddiar resymau gwleidyddol, fel ei ddiog-

elwch penaf yn erbyn ymdrechion lladradaidd pleidwyr
yr hen ddysg; oblegid nid ydyw yn hawdd credu y gallai

dyn ydoedd yn oft'eryn gwasaidd i Harry VIII., ac yn
barod i gario allan rai o'i weithredoedd gwaethaf a chreu-

lonaf, fod dan ddylanwad egwyddor grefyddol (Anderson,

ii. 24, 26, 30, 32, 33, 60, 74, 77, 81, 82, 118, 129).

Yn 1538, darfu iddo, fel 'is-frenin i'w Uchder Breninol,'

roddi aUan, yn mhlith eraill, y ' gorchymynion canlynol

i'w ofîeiriaid : '—

-

'Hefyd, Fod i chwi ddarparu erbyn gwyl nadolig nesaf

un Uyfr o'r hoU Feibl, o'r gyfrol fwyaf yn Saisoneg, a

gosod hono i fynu mewn rhyw fan cyfleus o fewn i'r

eglwrys ddywededig sydd dan eich gofal, Ue gall eich

plwyfolion yn fwyaf cyfleus gyrchu i'w ddarllen, ac i fod

y draul i gael ei dwyn trwy dreth rhyngoch chwi, yr

offeiriad a'r plwyfolion rhagddywededig : hyny yw, un
rhan genych chwi, a'r hanner arall ganddynt hwy.

' Hefyd, Na wneloch chwi ddim anghefnogi un dyn,

nac yn gyhoedd nac yn anghyoedd, i ddarllen neu w'rando

y Beibl dywededig, ond fod i chwi gyffroi ac annog pob
person i'w ddarllen, fel yr hyn yw gwir fywiol air Duw,
ac y mae pob Cristion yn rhwym i'w fabwysiadu, ei gredu,

a'i ganlyn, os dysgwyliant fod yn gadwedig; gan eu rhy-
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buddio hwynt, er hyny, i ochelyd pob ymryson a dadleuon

yu ei gylch, ond i arfei-yd sobrwydd ouest yn eu hymof-

yniadau i gael alhin ei wir ystyr, ac i adaeí i ddynion o

wybodaeth eangach i benderlynii rneddwl rhanau tywyll.

' Hefyd, Fod i chwi wneud, neu beri cael ei wneud, yn

yr eglwys ddywededig a ])hob man sydd dan eich gofal,

nii bregetla hob chioarter hhciiddijn o leiaf, yn yr hon yr

ydych i gyhoeddi yn bur a didwyll Efengyl Crist, ac yri

yr hon yr ydych i annog eich gwrandawyr i gyflawni

gweithredoedd cariad, trugaredd, a fíydd, y rhai niewn

niodd arbenig a orchymynir yn yr Ysgrythyr, ac i beidio

gosod eu hymddiried mewn unrhyw weithredoedd a

ddyfeisiwyd gan fympwy dynion, ond yn yr Ysgrytliyr

;

megls crwydro ar bererindodau, offiymau arian, can-

wyllau, &c., i ddelwau a chreiriau, a dywedyd hyn a hyn
o bader-linynau,' &c.

Yr oedd y gorchymynion hyn i gael eu gosod raewn

grym yn y diwedd fel hyn :

—
'A'r hoU orchymyniou hyn

yr ydwyf fi yn eu rhoddi i chwi a'ch canlynwyr, trwy
awdurdod ei Uchder Breninol a roddwyd i mi yn y rhan

hon, y rhai yr ydwyf fi trwy yr un awdurdod yn orch-

yniyn i chwi i gadw dan boen colli eich bywoliaeth, neu
i'ch cyflog gael ei gymeryd gan arall, neu ryw orfodaeth

arall ac a ymddangoso yn briodol yngolwg ei Uchder
Breninol iieu ei is-frenin ar y pryd.'

Ond ni thalwyd un sylw i'r gorchymynion hyn, ac

eraiU a roddwyd allan, gan yr offeiriaid at ba rai yr oedd-

ynt wedi eu danfon. Dengys y cyfan y sefyllfa di-uenus

<) anwybodaeth i ba un yi' oedd y bobl wedi syrthio cyn

y Diwygiad, a'r ddarpariaeth dlawd a gynygid wneud yn
awr ar gyfer eu hyffbrddi (Anderson, ii. 33, 40, 142, 167).

4. Yn 1539 cyhoeddwyd argraphiad o'r Beibl yn gyfrol

nnplyg, yn dwyn enw llichard Traverner, yr hwn a ym-
ddengys ei'fod yn Roegwr da ; a dilynwyd ef yn yr un
flwyddyn gan dri neu bedwar argraphiad arall yn 4 plyg

ac 8 plyg ; ac mewn blyneddau canlynol argraphwyd
argraphiadau eraill o hono. Yr oedd y Beiblau yn gopiau

diwygiedig o Feibl Matthew (h.y., un Tyndale a Rogers),

yn yr hwn y mabwysiadodd Taverner ran helaeth o'r

nodau ar ymyl y dail, a gosododd i mewn hefyd rai o'i

eiddo ei hun (Anderson, ii. 81, 241 ; App. pp. ix. x. xii).

5. Yn Ebrill, 1540, daeth allan o'r wasg argraphiad o'r

Ysgrythyrau Santaidd ac enw Cranmer wrthi. Dyma'r
teitl :

'Y Beibl yn Saisoneg, hyny yw, cynwysiad yr holl Ys-
grythyr, yr Hen Destament a'r Newydd, gyda rhagdraeth
wedi ei wneud gan y parchedig dad yn Nuw, Thomas,
arcliesgob Canterbury. 1í Dyma'r Beibl appwyntir i gael

ei ddarllen yn yr Eglwysi.^í Wedi ei argraphu gan
Edward Whytchurche. Cum priviIegio ad imprimendum
solum MDXL.' Dilynwyd hwn gan argraphiadau eraill

mewn cyfrolau unplyg, un o ba rai, a orphenwyd yr un
flwyddyn, ond a gyhoeddwyd y flwyddyn nesaf, a ddug y
teitl liynod canlynol: 'Y Beibl yn Saisoneg o'r gyfrol fwyaf,

wedi ei awdurdodi a'i appwyntio trwy orchymyn gan ein

Tywysog mwyaf clodfawr a'n Harglwydd Frenin Harry
yr VIII., pen ei eglwys hon a theyrnas Lloegr ; i gael ci

ddefnyddio yn mhob eglwys yn y deyrnas hon, yn ol

rhediad ei orchymyn ef a roddwyd i'r dyben hwnw.
^ Wedi ei arolygu a'i ddarllen yn ol gorchymyn ei Uch-
der Breninol, gan y gwir dadau yn Nuw, Cuthbert, esgob
Durham, a Nicholas, esgob Rochester. Argraphwyd gan
Edward Whitchurch. Cum priviIegio ad imprimenduni

solum 1541.' Dyma lle'r oedd Beibl yn dwyn ar ei deitl

gymeradwyaeth Tiinstal, esgob Dui'ham, a Heath, esgob

líochester, yr hwn oedd newydd droi at blaid Tunstal, er

fod cyfieithiad y T. N. yr un bron yn Ilythyrenol ac

ydoedd y brenin ei hun a Wolsey wedi gondemnio ar y
cyntat, ac hefyd yr un ydoedd Tunstal ar eu hol hwy
wedi daflu drachefn a thrachefn i'r tân. Nid ymddengys
i'r cyfieithiad gael ei gyfnewid neu ei gywiru ganddynt
hwy, ond yn unig cael ei ddarllen ganddynt wedi iddo

gael ei argraphu mewn ufudd-dod i orchymyn eu brenin

mympwyol ac uchelftroen. A chynwys y rhai - s-ydd

newydd eu henwi, lú chyhoeddwyd dim llai na phünìp
argraphiad o'r Beiblau implyg hyu mewn Ilai na dwy
flynedd—pedwar o honynt o fewn tri mis ar ddeg. Am
hir amser gelwid hwynt Beibl Cranmer (Auderson, ii. 130,

133, 140, 144, 146).

Felly ymddengys i gyfieithiad Tyndale a lîogers o'r

Ysgrythyrau gael ei gyhoeddi dan enwau eraiU, megis

Matthew, Taverner, Cranmer, Tunstal, a Heath, ac i'r

cyfieithiad hwnw gael ei gadw heb oud ychydig iawn o

amrywiaeth yn yr holl argraphiadau wrth ba rai yr oedd
yr enwau wedi eu gosod wrthynt. Nid oedd rhai o'r

cyfnewidiadau a wnawd yn welliantau. Mewn gwirion-

edd efe ydyw y cyfieithiad a ddefnyddir o'r Psalmau i'r

dydd heddyw yn y Llyfr Gweddi Cyffi'edin, ac sydd
mewn arferiad gwastadol yn ffurf-wasanaetii Eglwys
Loegr (Anderson, ii. 243).

6. Yn Meliefin, 1557, gorphenwyd yn y wasg y T. N.,

ac yn cyfansoddi rhan o'r hyn sydd wedi cael ei alw yn
gyfieithiad Geneva. Efe ydoedd y T. N. cyntaf ac oedd
wedi cael ei ranu i adnodaú, a buasai yn dda pe dygwydd-
asai fod yr olaf. Dywedir i'r cyfieithiad hwn gael ei

wneud gan rai o'r prif Ddiwygwyr Saisonig ; ond mor
bell ydoedd o fod yn waith Uawer, fel nad ymddengys yn
ol yr annerchiad at y darllenydd yn y dechreu ond gwaith

un gwr; ac er nas gellir hyd yn od etto ddweud yn ben-

dant pwy ydoedd y gwr hwnw, mae rhesymau cryfion

dros gredu taw ei enw ydoedd WiUiam Whittingham, un
o'r alitudion Saisonig yn Geneva, yr hwn oedd wedi
priodi chwaer Calvin (Ánderson, ii. 306, 307, 308, 311).

Yn 1560 daeth allan o'r wasg yr holl Feibl sydd yn
myned dan yr enw o gyfieithiad Geneva. Dyma ei deitl

:

'Y Beibl a'r Ysgrythyrau cynwysedig yn yr Hen Des-

tameiit a'r Newydd. Wedi ei gyfieithu yn ol yr Hebraeg
a'r Groeg, a chwedi ei gydmaru â'r cyfieithiadau goreu

mewn gwahanol ieithoedd. Ynghyd â sylwadau mwyaf
buddiol ar y manau dyrus, a phethau eraill o fawr bwys,

fel y gall ymddarigos yn yr epistol at y darllenydd.' Ar

y gwaelod mae darlun wedi ei gerfio ar bren o'r Israeliaid

yn myned trwy y Môr Coch. 'Yn Geneva. Argraphwyd
gan Itowland Hall, MDLX.' Fel cyfieithiadau eraill a

wnawd ychydig amser ar ol y Diwygiad, cynwysai yr

Apocrypha. Dyma'r Beibl Saisonig cyntaf a ranwyd i

adnodau. Wrth ystyried cymeriad uchel y cyfieithiad

hwn, a rhif yr argraphiadau a aeth drwyddynt, buasai

yn hyfrydwch pe gallasem enwi y person neu y personau

i ba rai mae y genedl dan gymaint rhwymau am rodd

mor werthfawr. Mae wedi cael ei dadogi yn fynych i

chwech ac hyd yn od i ragor o bersonau ; ond yn ol Mr.

Anderson, nid oedd ragor na thri, neu bedwar o'r mwyaf,
wrth y gwaith. Y personau hyn, yn ol ei dyb ef, oedd-

ynt William Whittingham, Anthony Gilby, a Thomas
15
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Sampson. Yr oedd gair mawr i'r cyfieithiad hwn. Cy-

hoeddwyd amryw ai'graphiadau o hono yn Holland ac yn

Lloegr, nid yn unig yn ystod hir deyrnasiad y Frenines

EIizabeth, ond ar ol hyny hyd yn agos i ganol y ddwyfed

ganrif ar bymtheg (Anderson, ii. 318, 321, 327 ; Horne,

ii. 30).

7. Yn 1568 y dygwj'd allan o'r wasg yr argraphiad

cyntaf o'r Beibl, dan árolygaeth Parker, archesgob Can-

terbury. Cymerwyd llawer o ofal i gywiru y copi gan

ragor na phymtheg o ddynion dysgedig, ysgoleigion

Hebraeg a Groeg, heblaw Parker ei hun, yr hwn a arol-

ygodd amryw ranau fel y deuent allan o ddwylaw y rhai

yr yniddiriedid hwynt ganddo. Oblegid fod y mwyaf-
rif yn esgobion, galwyd y Beibl yn Feibl yr Esgobion.

Yr oedd ar y cyfan yn welliant diamheuol ar y cyfieith-

iadau blaenorol (Anderson, ii. 331).

8. Yn lonawr 1604, yn y gynadledd adnabyddus a

gynahwyd yn Harapton Court, ac ydoedd y Brenin lago

I., yr hwn ydoedd wedi, y flwyddyn flaenorol, canlyn

y Frenines Elizäbeth ar yr orsedd, wedi alw ' er mwyn,'

fel y dewisai ddweud, 'gwrando ar a phenderfynu pethau

y cymerai pohl arnynt gredu fod allan o le yn yr Eglwys,'

darfu Dr. John Rainolds, un o'r dynion mwyaf dysgedig

yn y deyrnas, a gwr blaenllaw iawn gyd â'r Puritaniaid,

gyffroi ei Fawrhydi i orchymyn ar fod i gyfieithiad new-

ydd gael ei wneud o'r Beibl; ac yn gymaint ac i'r brenin

gymeradwyo y cynygiad, parotowyd rhestr o ysgoleigion

cymhwys at y gorchwyl, a gosodwyd hi yn ei law yn
mhen rhyw gymaint o amser wedi hyn ; a gwnaeth yntau

ethol pedwar ar ddeg a deugaiia i gario y gwaith yn mlaen

(er nad ymaflodd ynddo mewn gwirionedd ond saith a

deugain), a rhoddodd hefyd rai cyfarwyddiadau sut yr

oedd y gwaith i gael ei wneud, Cymerodd y gwaitli

saith mlynedd i'w gyflawni ; ond o'r diwedd yn 1611,

daeth allan yr argraphiad cyntaf o hono mewn cyfrol

fawr unplyg mewn llythyrenau duon ; ac mewn argraph-

iad a gyhoeddwyd yn 1613 cafodd ei gywiru yn mhellach.

Ond er i'r gwaith gael ei gymeryd mewn Ilaw ti-wy aw-

durdod lago L, ac y dug ar y teitl-tudalen y geiriaii hyn—
' newydd ei gyfieithu o'r ieithoedd gwreiddiol, a chwedi

ei gydmaru yn ofalus â'r cyfieithiadaii blaenorol, trwy

orchymyn pendant y brenin,' ac er yr ychwanegir yn nes

lawr ar y ddaleu mewn Ilinellar ei phen ei hun, 'Ap-

pwyntiedig i gael ei ddarllen yn yr Eglwysi,' nid oes un
awdurdod gyfreithiol neu arbenig ynglyn ac ef Nid oes

dim olion na deddf Seneddol, na chyhoeddiad breninol,

na deddf eglwysig yn gorchymyn neu yn cefnogi gwneud
defnydd o hono. Ymddengys iddo wneud ei ffordd yn

y wlad heb gymhorth unrhyw awdurdod o un fath. Ond
nid yn uniongyrohol y daeth i arferiad cyffredinol. Par-

haodd cyfieithiad Geneva i gael ei argraphu a'i ddefnyddio

gan laweroedd ; ac yr oedd hi yn agos i ganol y ganrif

cy'n i'r cyfieithiad presenol ddyfod i arferiad cyftredinol

(Anderson, ii. 368', 369, 372, 377, 380, 387 ; Lee, Mem.

for Bih. Soc. 78, 80).

Nid ydyw yn hysbys i bawb fod y Beibl Saisonig a

ddefnyddir yn awr yn gwahaniaethu yn fawr oddiwrth

gopi gwreiddiol 1611. Dywed Dr. Lee, 'Mae yr amryw-
iaethau rhwng yr argraphiadau cyntaf a'r rhai diweddar

yn fwy mewn Ilawer man na rhwng argraphiad Geneva
a'r argraphiad yn awr mewn arferiad.'. Geiriol, fodd

bynag, ydynt yn gyffredin, ac yn gynwysedig mewn

newid gair, neu osod un i mewn. Gwnawd ar wahanol
amserau, a chan wahanol bersonau, y cyfnewidiadau a
ddygwyd i mewn, heb un awdurdod wladol nac eglwysig,

ond cawsant eu derbyn yn ddiwrthwynebiad i'r copi

argraphedig. Argraphiad Dr. Blayney, wedi ei gywiru
gan gyfarwyddyd is-gangellydd a chenadau Gwasg CJa-

rendon, Rhydychain, a chwedi ei argraphu yn 1769, a
gyfrifir yn awr yn gyffredin yr argraphiad safon (Lee,

Mem.. 228 ; Lowndes, Brít. Lih. 46).

Cyn gadael y pwnc hwn, ni wnawn roddi hanes byr
am argraphiad yr Ysgrythyrau yn Scotland ac America.

Ymddengys i gyfieithiad Tyndale o'r T. N. gael ei

ddwyn i mewn i Scotland yn agos i'r un amser ac y dyg-
wyd ef i Loegr ; ac er y parheid i gario copiau yno, etto

ni argraphwyd un argraphiad o'r Beibl yn y wlad hon
hyd 1579, Ilawn hanner can mlynedd ar ol iddo gael ei

argraphu gyntaf. Ail argraphiad ydoedd o gyüeithiad

Geneva, ac yr oedd yn gyfrol unplyg, a chwedi ei ap-

pwyntio i gael ei werthu am £4 13s. 4c. Mae jti amlwg
taw nid Beibl at wasanaeth cyffredin ydoedd" hwn

;
ym-

ddengys y bwriedid ef yn benaf at wasanaeth eglwysi.

Ac ni chanlynodd un argraphiad (ac yr oedd o'r un
maintioli anghyfieus) hyd 1610, y flwyddyn cyn i'n cyf-

ieithiad presenol ni wneud ei ymddangosiad. Ac ni

wnaeth trydydd argraphiad, yr hwn ydoedd o'r diwedd
yn tin 8 plyg, wneud ei ymddangosiad hyd 1633. Ed-
mygid yr argraphiad hwn yn fawr. Dyma r tro cyntaf i

holl Feibl ein cyfieithiad presenol ni gael ei argraphu yn
Scotland. Yr oedd hefyd bedwerydd argraphiad yn 1637,

ac yn 1 2 plyg yn y flvryddyn ganlynol. Felly, am ragor

na chan mlynedd nid argraphwyd ond dau argraphiad

o'r Beibl yn Scotland, ac yn ystod yr holl amser hwnw
nid oedd un argraphiad mor gyfleus at wasanaeth cyfi'-

redin ac un o faintioli 8 plyg Argraphwyd y Beibl

llogell cyntaf yn 1638. Yn ystod y Werin-Iywodraeth,

ac oddi yno lawr hyd y ddeuddegfed flwyddyn o deyrn-

asiad Charles II.—hyny jw, o 1649-1672—deallir nad

argraphwyd dim Beiblau yn Scotland ; mor ychydig

oedd yr argraphiadau o'r Ysgrythyrau a argraphwyd yn

y wlad hon yn ystod canrif a hanner ar ol i'r T. N. gael

ei ddwyn i mewn. Yn ystod yr amser maith hwn yr

oedd Scotland wedi dibynu am yr Ysgrythyrau yn benaf

ar Holland, o ba le y danfonid liwynt, neu Loegr, ac hyd
yn od hyd yr amser presenol, mae y rhan fwyaf o'r Beiblau

sydd wedi eu hargraphu oreu wedi dyfod o Loegr (Ander-

son,Annals, ii. 408, 413, 532, 535, 536, 561).

Ýmddengys taw y Beibl cyntaf a argraphwyd yn yr

Iwerddon ydoedd un unplyg yn 1714 (Darling, Cyc.

Bihl. 91).

Yn ddiweddarach o lawer yr argraphAvyd yr Ysgryth-

yrau Santaidd yn America. Argraphwyd y cyfieitbiad

o'r Beibl i iaith yr Indiaid gan John Eliot yn 1663.

Dyma'r Beibl cyntaf a gyhoeddwyd yn America. Ar-

graphwyd Beiblau German hefyd yn ein gwladfaoedd.

Ond yr oedd argraphu Beibl Saisonig, mae'n syn i'w

ddweud, yn anghyfreithlon ! Am y tymhor hir o gant

a hanner o flyneddau nis gellid cael copiau o'r Ysgryth-

yrau ond oddiwrth argraphwyr breintiedig y fam wlad.

Ni chyhoeddwyd un Beibl argraphedig yn America cyn

y flwyddyn 1782. Yr oedd yn un bychan 12 plyg, ac a

argraphwyd yn Philadelphia gan Eoberb Aiken, yr hwn
oedd frodor o Dalkeith yn Scotland. Ni argraphwyd
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urgraphiadau unplyg, 4 plyg, ac 8 plyg hyd 1791 (Ander-

bou, Annals, ü. 567, 572).

Yr oedd argraphu Beihlau yn Lloegi" a Scotland yn
hunan-farehnad, gan ei cyfyngid i argraphwyr y brenin, a

phrifysgoUon líhydychain a Chaergrawnt ; ac er yr am-
ddiliynid hyn ar y tir o sicrhau y llyfrau rhag Uygriad,

niethodd i raddau helaeth a sicrliau y dyben liwn\v. Yr
oedd y Beibl yn mhell o gael ei argraphu yn gywir

;

dynodid rhai argraphiadau gan gainsyniadau uodedig.

Mewn argraphiad a argraphwyd ynghylch 1632 gan
llobert Barker a Martin Lucas, argraphwyr y brenin yn
Llundain, celd, yn mysg camsyniadau eraiil, fod y gair na
wedi cael ei adael allan o'r seithfed gorchymyn. Pan gaf-

wyd hyn allan, galwyd yr argraphiad i inewn, a dirwywyd
yr argraphwyr yn y swm o £3U0. Yn 1638 argraphwyd
argraphiad hardd unplyg o'r Beibl gan Buük a Daniel, ar-

grapliwyr y brif}SgoI, Caergrawnt, yn yr hwn y darllenai

Act. vi. 3 fel y canlyn : 'Am hyny, frodyr, edrychwch yn
eich plith am seithwyr da eu gair,' &c., ' y rhai a osodoch,'

yn Ile 'y rhai a osochm;' a pharhaodd y camsyniad hwu
i Iygru amryw argraphiadau o ddyddiau Charles I. i lawr

hyd ddyddiau William a Maiy. Mewn Uogell-argraphiad

a argraphwyd gan Field yn 1653, mae y geiriau canlynol

yn loan ix. 21 wedi cael eu gadael allan :
' Neu pwy a

agorodd ei lygaid ef nis gwyddom ui.' Mae Ilhuf. vi. 13

wedi ei argrapliu fel hyn : 'Ac na roddwch eich aelodau

yn ai'fau cnfiawnder,' yu Ile angliyfiawnder ; ac yn 1 Cor.

vL 19 darlleuir fel hyn ; 'Oui wyddoch chwi caiff y rhai

anghyíìawn etifeddu teyrnas Dduw'-—gadawyd allan y
gair na ; heblaw y rhai hyn mae amryw eraill o gamsyn-
iadau. Mewn argraphiad arall yr oedd 2 Cor. xiii. 6

wedi cael ei gadael allan yn gyfangwbl. Mae argraphiad

unplyg Basket, a argraphwyd yn Bhydychain yn 1717,

yn cael ei adwaen wrth yr enw ' Y Beibl Vinegr,' mewn
canlyniad i'r camsyniad o osod ' dameg y vinegr,' yn Ile

' y winllan.' Mewn argraphiad a argr-aphwyd yn Rhyd-
ychain yn 1782 gelwir Phylip, yn Luc xxii. 34, fel y
disgybl a wadai Crist (Anderson, ii. 389, 558 ; Lee, 98,

100, 185 ; Darling, Gìjc. Bihl. 94). Yr oedd genym
unwaith yu ein rneddiaiit gopiau o argraphiad 12 plyg
o'r Gymdeithas Feiblaidd Frydeinig a Thramor, yn yr
liwn, yn 1 Cor. viii. 6, ' Nid oes i ni ond un Duw,' yr
oedd wedi ei argraphu, 'Nid oes i ni ein tri ouò. un Duw.'
Nid oedd yr argraphiadau o'r Beibl yn Scotland yn

gyffredin hanner cystal a i-hai Lloegr o rau papyr ac

argraph-waith ; a rhai hefyd o ran cywirdeb. Gwnai
camsyniadau yn y T. N. a argraphwyd gan weddw Andi-ew^

Anderson, yr lnvn yn nheyrnasiad Charles 11, ydoedd
wedi cyrhaedd yr hunan-farchnad hynotaf o argraphu yn
Scotland, lanw chwech colofn o bapyr 4 plyg wedi ei

argraphu yn fân, a llanwai ddeuddeg tudalen 8 plyg. Yr
oedd amiyw liiiellau cyfain wedi cael eu gadael allan

; yr
oedd rhai o'r camsyniadau yn chwerthinadwy, ac amryw
yn effeithio ar y synwyr. Yr oedd eraill o'i hargraphiadau
\vedi eu hanft'urfio gan yr anmherffeithderau a'r camsyn-
iadau mwyaf gwarthus. Gallem roddi enghreiíftiau eraill

o anghywirdeb argraphiadau o'r Ysgrythyrau a argraph-
wyd yu Scotland yn y ddeunawfed a'r bedwaredd ganrif ar
bymtheg; ond mae y rhai hyn yn ddigon (Lee, Mem. 118,

152, 163, 184, 20Ö, 208). Yu 1839 diddymwyd hunan-
íarchnad argraphwyr y brenin yn y wlad hon. Am nifer

o flyneddau cyn hyny, yr oedd yr argraphiadau a ar-

grephid ganddynt wedi gwella llawer. Ar ol diddymu
yr hunan-farchnad gostyngwyd llawer ar bris copiau o'r

Beibl ; oud yr oedd Ilawer o'r ai'graphiadau yn druenus,

a'r rhwymiad, os yn bosibi, yn waeth na'r argraph-waith.

Yr ydyrn yn gobeithio y ceir cyhoeddwyr etto yn Scot-

land y rhai a ddygant allan argraphiadau y rhai, o ran

papyr, argraph-waith, a rhwymiad, a fyddant yn glod

iddynt hwy eu hunain ac i'w gwlad.

Cyn i ni orphen ein hanes am y cyfieithiadau Saisonig

o'r Beibl ni wnaift' hi mor tro i beidio sylwi ar gyfieithiad

y Pabyddion o'r Ysgrythyrau. Ar ol i'r Diwygiad wueud
cryn gynydd yn Lloegr, pan nad oedd yn bosibl mwyach
gadw y Beibl o ddwylaw y bobl, barnodd y Pabyddion
taw peth dymunol ydoedd cael cyfieithiad o'r eiddynt eu

hunain. Yn 1582 cyhoeddwyd y T. N. yu 4 plyg yn
Ilheims yn Ffrainc, o dan y teitl canlynol: ' Y Testament
Newydd, wedi ei gyfieithu yn gywir i'r Saisoneg allan o'r

Lladin Awduroledig, a'i gydmaru yn ofalus â'r argraph-

iadau Groeg ac eraill. Ynghyda â Rhesymau, Sylwadau,

a Chynorthwyon eraill. Yn y Coleg Saisonig yu Rheims.'

Nid ymddangosodd yr H. D. cyn 1609, pan y cyhoedd-
wyd ef yn 2 gyfrol 4 plyg yn Douay, o dan y teitl can-

Iynol :
' Y Beibl Santaidd, wedi ei gyfieithu yn gywir o'r

Lladin Awduroledig, wedi ei ofalus gydmaru â'r argraph-

iadau Hebraeg, Groeg, ac eraill mewn gwahanol ieithoedd.

Ynghyd â líhesymau, Sylwadau, Tafleni, a Chynorth-
wyon eraill i gael allan Iygriadau mewn rhai o'r cyfieith-

iadau diweddar, ac er mwyn clirio dadleuon mewn
crefydd. Gan y Coleg Saisonig yn Donay.' Er y dywedir
ar y teitl ei fod 'gan y Coleg Saisonig yn Douay,' etto ym-
ddengys oddiwrth y r'hagymadrodd i'r T. N. fod yr H. D.

yn barod pan yr argraphwyd y blaenaf, 'ond,' medd y cyí-

ieithwyr, 'yn aros heb ei argraphu oherwydd difí'yg modd
i gyhoeddi y cyfan mewu duU ac y mae gwaith o gymaint
pwys yn ei ofyn.' Er fod llawer gwrthwynebiad i'r cyf-

ieithiad Pabyddol, mae wedi cael ei wueud yn fwy
gwrthwynebadwy fyth trwy y sylwadau lliosog a ym-
ddangosant yuddo

; gyd â'r amcan o amddiftyn ath-

rawiaethau Eglwys Bufain, a gwrthwynebu heresiau

Protestanaidd. Mae y sylw-nodau hyn yn nodedig am
eu hanonestrwydd, anwiredd, athrod, a difriaeth gwarthus.

Gwnawd cyfieithiad yr H. D. a'r Newydd gan Gregory
Martin, yn cael ei gynorfhwyo (yn unig fel golygwyr fe

ddywedir) gan WiIIiam (Cardinal wedi hyny) Allen, Dr.

Stapleton, a Richard Bristow. Ysgrifenwyd uodau ar

yr H. D. gan Dr. Worthington ; a'r rhai ar y T. N. gan
Bristow.

Nid ydyw yllyfrau Apocryphaidd wedi eu casglu yn
nghyd fel yn y cyfieithiad Saisoneg cyft'redin, ond cy-

mysgir hwynt yn mhlith Ilyfrau canonaidd yr H. D., fel

pe buaseut o ddwyíbl a gogyfuwch awdurdod.
Nid ydyw y Pabyddion wedi dangos Ilawer o duedd

taenu hyd yn od eu cyfieithiad eu hunain o'r Ysgryth-

yrau. Mae amryw argraphiadau o hono wedi eu cyhoeddi

;

ond nid ydynt wedi bod yn Iliosog, ac nid mewn un raodd

yu gyfartal i boblogaeth Babyddol Ijloegr, Scotland, a'r

Iwerddon. Maent hefyd wedi bod o'r fath faintioli

(unplyg, 4 plyg, neu yn 4 neu 5 cyfrol 12 plyg) ac felly

mor ddrud fel nas gallasai y rawyafrif o'r Pabyddion eu

prynu. Cydargraphir â hwynt yn gyft'redin y sylwadau
lihemish, yn gyflawn neu mewn rhan, oblegid ymddengys
na feiddient ymddiried gair pur a syml Duw i'w pobl.
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Yn ddiweddar, fodd bynag, y mae argraphiadau mewn
iin gyfrol, ac y niae y copi a'r nodau wedi cael eu cywiru

(Darling, Cyc. Bibh, Subjects, 97; Lowndes, Brit. Lih.

42, 47, 48).'

Cwyna Cardinal Wiseman yn erwin oherwydd y cyf-

newidiadau sydd wedi cael eu gwneud yn y cyíieithiad.

' Nid ydyw ei alw mwyach,' medd ef, ' yn gyfieithiad

Douay, ond camddefnyddiad o eiriau. Mae wedi cael

cymaint o'i gyfnewid hyd nes nad oes braidd adnod yn
aros fel y cyhoeddwyd hi ar y cyntaf ; a gyda golwg ar

symledd a grym priod-ddull, mae y cyfnewidiadau yn
gyíí'redin er gwaeth' (Wiseman, Essays, i. 75). Wrth ddar-

ílen un o'r cyfieithiadau diweddaraf o'r T. N. cawsom ein

synu yn hyfiyd wrth ganfod fel y cydunal á'r eiddom ni.

Ond cyfrifir am hyn gan Dr. Wiseman, yr hwn a ddywed
i'r cyfnewidiadau gael éu gwneud mewn cydlìurfiad â'r

cyfieithiad Protestanaidd. Dywed hefyd wrthym fod rhai

o'r cyfieithiadau wedi cael eu hargraphu yn anghywir

:

' mae y pentwr o gamsyniadau argraphyddol men rhai

argraphiadau yn ddigon i ddychrynu un, oblegid iddynt

ddygwydd syrthio ar eiriau pwysig, gan nid yn gymaint
eu haníFurfio a'u trawsffurfio i eraill a roddant ystyr

grammadegol cywir, ond un duwinyddol cyfeiliornus

'

(Wiseman, i. 75, 76, 78).

Mae yr H. D. wedi cael ei gyfieithu i'r Salsoneg gan
yr luddewon. Y canlynol ydyw teitl un cyfieithiad

:

'Beibl Ysgol a Theuluaidd luddewig: Cyfr. I. yn cynwys
Pum Llyfr Moses, newydd ei gyfieithu dan arolygiaeth

prif Rabbi CynuUeidfa Unedig yr Ymerodraeth Bryd-
einig, gan Dr. A. Benisch; Cyfr. II. yn cynwys y Llyfrau

Hanesyddol ; Cyfr. III. yn cynwys Esaiah, Jeremiah,

Ezeciel, a'r deuddeg prophwyd bach ; a Chyfr. IV. yn
cynwys yr Hagiographa : 8 plyg, Llundain, 1852-1861.'

Mae y gwaith hwn wedi cael ei gyhoeddi hefyd a r Heb-
raeg bob yn ail ddalen ac ef Ymddengys nad ydyw
y cyfieithiad canlynol wedi cael ei orphen :

' Yr Ysgryth-

yrau Santaidd yn lîebraeg a Saisoneg : cyfieithiad new-
ydd, gyda nodau, beirniadol ac eglurhaol, gan D. A. De
Sola, J. L. Lindenthah Cyfr. I. Genesis: 8 plyg ; Llun-

dain, 1844' (Darlmg, Cyc. Bibl, Subjects, 98)."

BEL, duw Babilonig, a'r un a'r ddelw Pheniciaidd

Baal (Esa. xlvi. 1 ; Jer. i. 2 ; li. 44).

BE'LIAL, enw a roddir ar Satan (2 Cor. vi. 15): 'Pa

gymundeb sydd rhwng Crist a Belial?' Nid ymddengys,
íbdd bynag, ini amheuaeth nad Be^inp, Beliar, ydyw yr

iawn ddarlleniad yma, gan yr arferid defnyddio y llyth-

yren Roeg p yn lle yr 7 Hebraeg yn Sy^SS, oblegid fod

yr X derfynol yn anhysbys yn yr iaith Roeg (Parkhurst,

Gr. Lex. 115). Dygir ef gan hyny mewn i'r copi gan
Griesbach (T. N. ii. 306).

Cyíarfyddir â'r enw Belial mewn amryw ranau o'r H. D.

Gair ydyw yn arwyddo rhywbeth diles, difudd, a dienniU.

Er mwyn darlunio personau fel rhai gorddrygionus a

diwerth, gelwir hwynt yn blant neu wyr Belial (Deut.

xiii. i;3 ; Barn. xix. 22 ; xx. 13 ; 1 Sam. i. 6 ; 2 Sam.
XX. 1). Mae Gesenlus yn bamu na ddylid ystyried y
gair yn gyfenw, ac y dylai yr ymadrodd gael ei ddeongli

yn unig yn ddynion drwg (Gesen. Lex. 122) ; ond tueddir
ni i gredu fod ein cyfieithwyr yn iawn pan gyfrifent ef

yn enw priodol. Mae yn amlwg taw felly y dylid deall y
gair yn yr unig adnod yn y T. N. lle y cyfarfyddir ag ef

;

a dylai hyn, feddyliem, fod yn rliyw íath o gyfarwyddyd

i ni wrth ei ddeongli yn yr H. D. Etto mae cymhwysiad
o'r gair at bethau yn Deut. xv. 9 ; Ps. xli. 8 ; ci. 3 (gwel
ymyl y ddalen), yn cefnogi tyb Gesenius. O'r hyn lleiaf,

yn yr adnodau hyn y ffbrdd oreu o'i ddeongli yw trwy y
geiriau drwg neu ddrygionus, fel yn y C. S.

BELSASS'AR. [Gwel Babel.]
BENDITH. 1. Yr hyn a duedda i wneud un yn

barchus, dedwydd, neu Iwyddianus (Gen. xxxix. 5 ; Diar.

X. 22; Esa. lxv. 8). 2. Canmoliaeth, diolch, dymuniadau
da (Job. xxix. 13; Diar. xi. 26). 3. Rhodd (Gen. xxxiii.

11; Jos. XV. 19; 1 Samxxv.27; 2 Bren. v. 15). 4. Elus-

enau, haeloni, rhydd gyfraniad (2 Cor. ix. 5). 5. Moddion
neu gyfrwng trosglwyddo bendithion i eraiU (Gen. xii. 2

;

Esa. xix. 24 ; Ezec. xxxiv. 26).

BENDITHIO, yn gyffredin a arwydda gwneud da,

neu ddymuno da i eraill. Pan ddywedir fod Duw yn
bendithio, arwydda— 1. Cyfranu rhyw fendithion tym-
horol i ddynion, gwnevid eu hamgylchiadau allanol yn
llwyddianus (Gen. xxx. 27 ; xxxix. 6 ; xlix. 25 ; Job
xlii. 12). 2. Cyfranu iddynt fendithion tymhorol ac

ysprydol (Gen. xii. 2, 3) ; neu fendithion ysprydol yn
unig (Eph. i. 3). 3. Dedwyddu yn y mwyniant o fen-

dithion (Ps. xxxii. 1, 2 ; lxxxix. 15-18 ; Dat. xiv. 13).

4. Cysegru pethau at wasanaeth santaidd, a'u gwneud
yn achlysur bendith (Gen. ii. 3 ; Exod. xx. 11). 5. lihoddi

i greaduriaid—dynion, anifeiliaid, a llysiau— i genediu eu

tebyg (Gen. i. 22-28 ; ix. 1).

Pan ddywedir fod Crist yn bendithio, arwydda— 1.

Gweddio ar ran eraiU ; eu cyflwyno mewn gweddi i ofal

Duw. Pan ddywedir, yn Marc x. 16, i'n Harglwydd
gymeryd plant bychain i'w freichiau, y rhai a ddygwyd
atto, efe ' a osododd ei ddwylaw arnynt ac a'u bendith-

iodd,' gallai ymddangos ar yr olwg gyntaf yn amheus pa

un a ddarfu iddo ef ei hun yn awdurdodol gyhoeddi ben-

dith viwch eu penau ; ond pan yr ydoedd yn ein byd
ni, ni weithredodd yn gyffredin yn nghymeriad Duw,
ond yn arferol gosodai ei hun allan fel gwas Duw, ac fel

y cyfryw yr oedd gweddi yn arferiad mynych gyd ag ef

Y mae gan hyny yn naturiol i ni dybied na ddarfu iddo

ar yr amgylchiad hwn ymadael oddiwrth ei arferiad cyff'-

redin. Cadarnheir ni yn nghywirdeb y casgliad hwn gan

yr amgylchiad ddarfod, fel yr adroddir yn Matt. xix.

13, i'r plant gael eu dwyn atto 'fel y rhoddai efe ei ddwy-
law arnynt, ac y gweddiai;' h.y., am fendith Duw ai-nynt.

Yn yr un ystyr y tueddir ni i ddeongli gweithred ein

Har-glwydd ar yr achlysur o gyflawniad gwyrth y torthau

a'r pysgod ; o'r hyn Ueiaf nid ydym yn ei deall fel gweith-

red awdurdodol o'i du ef Mae iaith yr Efengylwr yn
eglur gynwys cyfeiriad at ei Dad yn y nefoedd :

' Efe a

gymerth y pum torth a'r ddau bysgodyn, ac a edrychodd

ta ar nef, efe a fendithiodd ac a dorodd ; ac a roddes y
torthau i'r disgyblion, a'r disgyblion i'r torfeydd' (Matt.

xiv. 19). Arferir yr un iaith yn Marc vi. 41, ac yn Luc
ix. 16 ; ond loan, wrth roddi hanes y wyrth, a ddywed
iddo ddiolcli (vi. 11); ac yn yr hanes am gyffelyb wyrth

a gyflawnwyd ganddo yn fuan wedi hyn, mae Matthew
a Marc yn defnyddio y gair a arwydda diolch, er yr arfer

y gair hendithio (Matt xv. 36 ; Marc viii. 6, 7). Mae
genym hefyd esiampl o'r gair hendithio yn cael ei arfer

mewn cyfeiriad at weithred eiddo ein Harglwydd ar yr

achlysur o fwyd-pryd cyffi-edin (Luc xxiv. 30). Nis

gaUwn ddeall y gair yn yr un o'r amgylchiadau hyn yn
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cael ei ddefnyddio i arwyddo gweithred o gysegriad, nac

ychwaith, yn ol ein tyb ni, fel gweithred o fendith awdur-

dodol. Nid ydyni yn sicr taw gweithred o weddi ydoedd

;

mae yn fwy sicr taw gweithred o roddi diolch ydoedd, er

niai yn fwy tebygol oddiwrth y defnydd a wneir o'r ddau

air taw cyduniad gweddi a diolch ydoedd y weithred.

Gwna y sylwadau hyn ein parotoi erbyn ystyr nesaf y
gair. 2. Talu neu roddi diolch i Dduw. Hyn, feddyliwn

ni, ydyw ystyr y gair yn yr hanes a roddir am sefydliad

Swper yr Arglwydd. Yn Matt. xxvi. 26 y darlleniad

yn ol y copi derbyniedig, 'Ac fel yr oeddynt yn bwyta,

yr lesu a gymerth y bara, ac wedi iddo ei fendithio,' ond,

fel y dywedir ar yniyl y ddalen, 'ceir y gair diolcJi mewn
amryw gopiau Groeg ;

' ac y mae Griesbach yn ystyried

hwn yn gystal, neu bron yn gystal, a'r un geir yn y copi

derbyniedig ; ac y mae yn deilwng o sylw y dywed
Matthew yn yr adnod nesaf, 'Ac wedi iddo gymeryd y
cwppan a dîolclì' Defnyddia Marc yr un iaith : gyda
gohvg ar y bara dywed iddo ú fcnditlào; mewn perthynas

i'r cwppan, iddo ddiolch. Luc, mewn cyfeiriad at y bara,

a ddywed iddo ddiolch, ac mewn cyfeiriad at y cwppan
ymddengys ei eiriau fel yn cynwys yr un peth (xxii. 19,

20). Ni rydd loan vm hanes am sefydhad Swper yr

Arglwydd ; eithr Paul, yn 1 Cor. xi. 23-30, a rydd i ni

gyfrif mwy manwl nac un o'r efengylwyr ; a dywed yn
bendant, ' Bod i'r Arglwydd lesu, y nos y bradychwyd
ef, gymeryd bara, ac wedi iddo ddiolch, efe a'i torodd;' a

dywed eilwaith, 'Yr un modd y cymerodd efe y cwppan,'

&c. Oddiwrth yr holl adnodau hyn yr ydym yn tybied

ei fod yn eglar mai y weithred briodol wrth gyfranogi o

Swper yr Arglwydd ydyw ' diolch.' Ni cheir y gair

hendithio, i'r hwn y dichon fod yn perthyn dau ystyr, yn
sicr ond mewn un adnod yn unig (Marc xiv. 22), yn
ansicr mewn un arall (Matt. xxvi. 26) ; ac y mae hyd yn
od y ddau efengylwyr hyn yn defnyddio y gair a arwydda
diolch mewn cyfeiriad at y cwppan yn yr adnodau union-

gyrchol sydd yn canlyn, a dywed Luc a Paul iddo ddiolcìi.

Dengys yr oli o'r adolygiad hyn mor ddisylfaen ydyw y
drychfeddwl o gijsegru yr elfenau a ddefnyddir yn Swper
yr Arglwydd, ac y mae yr eghvysi Protestanaidd, yn
yspryd Eglwys Phufain, wedi glynu wrtho, a'r hwn sydd
etto heb gael ei ddiwreiddio allan o'n gwlad. 3. Dangos
ífafr i arall (Act. iii. 26).

Pan ddywedir fod dynion yn bendithio, arwydda-

—

1. Addoli a chanmol Duw am ragoriaetliau a gogoniant ei

iiatur a'i weithredoedd (Neh. ix. 5, 6 ; Ps. civ.) 2. Rhoddi
diolch iddo am ei drugareddau (Deut. viii. 10; Ps. ciii.

1-5
; 1 Cor. xiv. 13). 3. Dymuno neu weddio am fen-

dithion i eraill (Gen. xxiv. 60; xlviii. 9, 15, 16, 20; Num.
vi. 23-27; 2 Sam. vi. 18; Matt. v. 44). 4. Cyfarch per-

sonau, gan ddymuno iddynt hedd a llwyddiant (Gen.

xlvii. 7; Ruth ii. 4 ; 1 Sam. xiii. 10; Ps. cxxix. 8).

5. Cyhoeddi bendithion uwch ben eraill, rhagddweud eu
llwyddiant (Gen. xlix. 28; Num. xxiv. 10; Deut. xxxiii).

6. Hunan-wenieitliio a gau syniadau, neu au obeithion
(Ps. xlix. 18 ; Deut. xxix. 19).

Mae Duw jd. fcndiijedig
^
yn anfeidrol ddedwydd ynddo

ei hun, ac yn cael ei addoli a'i ganmol yn y dull goreu gan
ei greaduriaid (Rhuf i. 25 ; 1 Tim. i. 11 ; vi. 15). Mae
Orist, fel Cyfryngwr, yn fendigedig, yn cael ei ddyrchafu
i'r urddas a'r dedwyddwch uchaf, ac yn cael ei addoli a'i

ganmol gan angelion a seintiau (Ps. lxxii. 19; Dat. v.

8-14 ; vii. 9, 10). Mae dynion yn fendigedig pan sy-

mudir y felldith a grogai uwch eu penau, y maddeuir eu

pechodau, y santeiddir eu natur, a chan y rhai ma-s

gobaith da am ddedwyddwch tragywyddol yn y nefoedd

(Ps. xxxii. 1, 2; Gal. iii. 8, 9, 13, 14; Eph. i. 3; tit. ii. 13).

Mae y bobl hyny yn fendigedig, yn neillduol ddedwydd,
ac y byddo eu tymherau, eu tueddiadau, a'u hymddygiad
yn cydffuirfio â deddf Duw, ac ag y.spryd yr efengyl

(Matt. V. 3-12). Mae coffadwriaeth y cytiawn yn fen-

digedig (Diar. x. 7). ' Dedwydd i^endigedig yn ol y
Saisoneg) ydyw rhoddi yn hytrach na derbyn' (Act.

XX. 35).

BENTHYCA. Cael peth gan un arall ar yr amod o'i

ddychwelyd drachefn. Gall yr addewid o ad-dalu fod

wedi ei mynegi mewn geiriau, neu yn gynwysedig yn y
weithred o fenthyca. Yn Exod. xii. 35 dywedir i'r Is-

raeliaid, pan ar ymadael â'r Aipht, 'fenthyca gan yr

Aiphtiaid, dlysau arian, a thlysau aur, a gwisgoedd
;

'

ond er fod y gair Hebraeg a ddefnyddir yma yn cynwys
yr ystyr o fenthyca^ fel yn Exod. xxü. 14 ; 1 Sam. i. 28,

etto ystyr arferol a chyffredinol y gair ydyw ceisio, dym-
uno, gorchymyn peth (Gesenius, 798). Yn awr, nid oes

un rheswm paham y dylem, yn y matter dan sylw, fab-

wysiadu ystyr achlysurol ac arbenig i air yn Ile ei feddwl

arferol a chyffredin. Yn y ffordd hon yr ydym yn cael

gwared ar y dealldwriaeth mynegedig neu gynwysedig
fod y pethau a geisid ac a roddid i gael eu dychwelyd
eilwaith. Mae yn amlwg nad oedd yr un bwriad gan yr

Israeliaid i ddychwelyd i'r Aipht, ac yn ganlynol nad
oedd ganddynt yr un bwriad i ddylchwelyd y pethau

oeddynt wedi gael. Ac mae yn debygol fod yr Aiphtiaid

yr un mor sicr nad oedd yr Israeliaid ddim yn bwriadu
dychwelyd i'r Aipht, ac yn ganlynol nad oedd ganddynt
im bwriad i ddychwelyd y pethau a roddent hwy iddynt

(Exod. vi. 6-8 ; x. 7). Mae y pethau eu hunain yn dangos
iddynt gael eu rhoddi,íiC nid eu rhoddi jn fenthyg : yr

oedd 'tlysau arian, a thlysau aur, a gwi.sgoedd' yn hollol

anghymwys at hyd yn od wasanaeth tymhorol ar ymwel-
iad a, neu dariad byr yn, yr 'anialwch mawr ac ofnadwy.'

Gallwn gan hyny gasglu nad ydoedd un camddealldwr-

iaeth ar y matter, nac o'r un tu na'r Ilall. Nis gallwn

amheu moesoldeb y weithred o du yr Isi'aeliaid, oblegid

awdurdodwyd hi yn bendant gan Dduw (Exod. iii. 22 ; xi.

2), yr hyn sydd yn brawf ychwanegol ein bod wedi cym-
eryd y gair Hebraeg yn ei ystj'r priodol yma, oblegid ni

fuasai ddim amgen na thwyll a Iladrad i feuthyca pethau
a pheidio eu dychwelyd drachefn. Ond dyna'r cwestiwn
yn cyfodi, Pa fodd y gellir tybied y gwnaethai'r Aiphtiaid

roddi i'r Israeliaid, pobl ydoedd wedi bod cyhyd mewn
cyflwr o gaethiwed yn eu plith, y fath bethau gwerthfawr
a ' thlysau arian, a thlysau aur,' &c., ar eu bod yn eu

ceisio ? Yr ydym yn cydnabod yr anhawsder ; etto gall

fod yn cyfodi yn hoUol oddiar ein hanwybodaeth ni. Pe
byddem ni yn dygwydd gwybod yr holl amgylchiadau,

mae yn ddigon posibl y gwnai yr holl anhawsder ddiflanu,

ac y gallid rhoddi esponiad eithaf syml a naturiol ar ym-
ddygiad yr Aiphtiaid. Nid ydym, er esiampl, yn gwybod
pa effaith oedd wedi cael ei gynyrchu arnynt gan y gwa-
hanol blauau olynol a pha rai yr oeddid wedi ymweled â

hwynt ; ac yn enwedig y pla diweddaf, sef mai-wolaeth y
cyntaf-anedig. Efallai fod yn dda ganddynt gael gv/ared

ar yr Israeliaid ar unrhyw delerau. Dywedir wrthym
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yn beiidant fod dylanwad dwyfol yn gweithredu arnynt,

ac yn eu tueddu i gydsynio â deisyfiadau'r Israeliaid, ac

nid yw yn anhebygol i hyn gael ei wneud trwy gyfrwng

y barnedigaethau yma. Ymddengys i Moses ei huu
deimlo'r anhawsder ; oblegid pan yn coíFa y fíaith dair

gwaith, gwna bob tro roddi yr esponiad hwu arno, 'A'r

Arglwydd a roddodd i'r bobl fíafr yngolwg yr Aiphtiaid

'

(Exod. iii. 21 ; xi. 3 ; xii. 36).
_

BERE'A, tref yn Macedonia, ac heb fod yn mhell

oddiwrth Pella, Ue y ganwyd Alexander Fawr, ac yn
nghylch ugain milltir ar y gogledd-orllewinol o Thessa-

lonica. Yma y pregethodd Paul yn synagog yr luddewon
gyda llwyddiant mawr. ' Y rliai hyn oedd foneddicach

na'r rhai oedd yn Thessalonica, y rhai a dderbyniasant

y gair gyda phob parodrwydd meddwl, gan chwilio

beunydd yr Ysgrythyrau, a oedd y pethau hyn felly.

Felly llawer o honynt a gredasant, ac o'r Groegesau

parchedig, ac o -wyr nid ychydig' (Act. xvii. 10-12). Yr
oedd Sopater o Berea yn mhlith y brodyr a aethant gyda
Paul i Asia pan yr oedd yn dychwelyd y tro diweddaf i

Jerusalem (xx. 4).

Gelwir Berea yn bresenol Yerria, neu Kara Yerria.

Mae yn gyfleuedig ar lechwedd dwyreiniol y mynyddoedd
uchel a derfynant y gwastad-dir eang ar ygorJlewin. Mae
wedi ei hadeiladu yn gryno o geryg llaith rhwyllog, hawdd
eu naddu. Trwy dai goreu y dref, a phob un o'r prif

ystrydoedd, rhed ífrydiau o ddwfr pur o'r mynydd, y rhai

wedi hyn a ífurfiant ddau nant mawr, un yn rhedeg i'r

Heliacmon, a'r llall i'r Lydias. Mae poblogaeth Berea yn
agos i 6000, o ba un mae ynghylch 600 o luddewon, 1000
neu 1500 o Dyrciaid, a'r gweddill yn Roegiaid. Mae
yma amledd o lefydd addoliad ; un synagog, deuddeg
teml Fahometanaidd, a thriugain o eglwysi Groegaidd

{Bibliüth. Sac. xi. 833 ; Amer. ÂIiss. Iler. 1852, p. 236).

BERENrCE. [Herod.]
BERO'DACH. [Merodach.]
BE'ROSH, Er y cyfieithir y gair Hebraeg tmi,

Jìerosh, yn y cyfieithiad Saisonig a Chymraeg yn ffijnid-

icijdd, etto yn y manau lle

cyfarfyddir ag ef mae yn cael

ei gyfieithu gan y Deg a Thri-

ugain ac yn y cyfieithiad Syr-

iaeg yn cypreswydd, ac mae
yr hyn ddywedir am dano yn
taro y pren hwnw yn dda, yu
neillduol y fíaith ei fod yn
cael ei eiìwi mor aml mewn
cysylltiad á chedrwydd Lib-

anus, megis yn Esa. xiv. 8 ;

xxxvii. 24 ; lx. 13 ; Zech. xi.

1, 2. Mawrygir y ddau bren
gan hen ysgrifenwyr fel rhai

ardderchog at adeil'adu tai a

Ilongau. Gwnawd defnydd
o'r ddau gan Solomon wrth
adeiladu y deml (1 Bren. v. 8,

10; vi. 15, 34; 2 Cron. iii. 5
;

gwel hefyd Can, i. 1 7). Gwneid
defnydd o'r ddau gan y Tyr-

iaid i adeiladu Ilongau : 'Ad-
eiladasant dy holl ystyUod o berosh (C. C, fíyuidwydd)

Senir ; cymerasánt gedrwydd o Libanus i wneuthur

BEI!03ir (cyPRESWYDD).

hwylbren i ti' (Ezec, xxvii. 5). Yr oedd ofierynau cerdd-
oriaeth Dafydd o beroshwydd (2 Sam. vi. 5).

Mae y cypreswydd yn tyfu yn gryn dal, ac y mae
iddo gyfí' union a chadarn. Yn Uyfr apocryphaidd Ec-
clesiasticus cydmarir yr arch-offeiriad Simon, mab Onias,

i ' cypres yn tal-dyfu i'r cymylau.' Dyferyna resin Ilaith

o'i gyff, rhywbeth yn debyg i durpentine, a'i flas yn llosg-

Iym, ond ei arogl yn hyfpyd (Rosen. Bot. 257).

Tybia Dr. Thomson, fodd bynag, taw enw cyffredin yw
y berosh am y ffynidwydd, o ba un y mae amryw rywiau
yn Libanus. ' Ni cheir,' eb efe, ' y cypres yn aml yno

;

ond mae y ffynidwydd yn mhob man, ac efe ydyw y preu
a ddefnyddir at drawstiau a distiau ' (27^e Land and the

Booh, ii. 226).

Gwnawd yr arch o gopher, pren yn rhoddi resin, ac

nid oes un ddadl nas gellir deongli hwn, yn gystal a
berosh, fel yn perthyn i'r cypres, yr hwn a flagura yn
fawr yn ngwastadedd Syria, ac ar fynydd-Iechweddi
Asia Leiaf

BERYL. [Meini Gweethfawr.]
BETH, gair Hebraeg yn arwyddo fy, a helpa i gyfau-

soddi enwau trefydd, megis Beth-el, ty Dduw; Beth-
lehem, tì/ bara; Beth-semes, ty yr haul; a Ilawer eraill.

BETH-A'BARA, Ile 'y tu hwut i'r lorddonen, lle yr
oedd loan yn bedyddio' (loan i. 28); ond y mae darlleniad

Betliabara yn amheus iawn. Bethania ydyw y darUeniad
mwy dewisol ; ac yn ganlynol mae Griesbach, Lachmann,
a Tischendorfí' wedi ei fabwysiadu yn eu copiau. Eithr,

fodd bynag, oblegid y dengys ei sefyllfa ei fod yn Ue
gwahanol oddiwrth Bethania Lazarus a'i chwiorydd, yr

hwu oedd yn agos i Jerusalem, mae yn rhaid fod dau le

o'r enw yraa, o ba un mae genym amryw esiamplau yn
yr Ysgrythyrau ; ac efallai y gwahaniaetliir y Bethania

yma oddiwrth lefydd eraill o'r un enw gan y geiriau, 'o'r

tu hwnt, ar lan, neu yn agos i'r lorddonen' (Campbell,

Gospels, iv. 398).

BETH-A'FEN, tref berthynol i Iwyth Benjamin, ar y
tu dwyreiniol i Bethel (Jos. vii. 2). Yn agos iddi yr

oedd difíaethwch a elwid Anialwch Bethafen (xviii. 12).

Mae y Talmudiaid wedi camgymeryd y dref hon am
ddinas gymydogaethol Bethel, oblegid ddarfod i'r olaf

gael ei galw mewn dirmyg gan y prophwyd Hosea yn
Bethafen, ty gwagedd— h.y., eilunod (1 Bren. xii. 29 ;

Hosea iv. 15 ; v. 8 ; x. 5).

BETH'ANIA, tref Lazarus a'i chwlorydd Mair a

Martha (loan xi. 1). Yr oedd yn gyfleuedig yn agos i

Fynydd yr Olewydd, tua'r deheu-ddwyrain, ac yr oedd

ynghylch pymtheg ystad, neu yn agos i ddwy filltir o

Jei'usalem (xi. 18).

Tybir yn gyfíredin i'n Ilarglwydd esgyn oddiar ben,

neu o leiaf uchelfanau, Mynydd yr Olewydd. [Jeru-

SALEM.] Ond pe gwnaethasai hyn, buasai hyny yngolwg

trigolion Jerusalem, amgylchiad na wna yr ysgrifenwyr

santaidd yr un crybwylliad yn ei gylch, nac o gwbl mewn
cydgordiad â chymeriad ein Harglwydd. Dywed Luc
yn ddiau, yn Act. i. 12, ddarfod i'r apostolion, ar ol ei

weled yn esgyn 'droi i Jerusalem, o'r mynydd a elwir

Olewydd, yr hwn sydd yn agos i Jei'usalem, sef taith

diwrnod Sabbath ;
' ond yn ei Efengyl dywed, ' iddo eu

dwyn hwynt allan hyd yn Bethania, ac a gododd ei

ddwylaw, ac a'u bendithiodd hwynt. Ac efe a ddarfu,

tra yr oedd ef yn eu bendithio hwynt, ymadael o hono
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oddi wrthynt, ac efe a ddygwyd i fynu i'r nef. A hwy a

ddychwelasant i Jerusalem gyda llawenydd mawr' (xxiv.

.00-52). Nid oes dim anghysondeb rhwng y ddavi hanes

hyn. Gan y gorweddai Bethania ar lechwedd dwyreiniol

y bryn, er y gallasai fod yn agos i'w droed, darfu i'r apos-

tolion wrth ddyfod oddi yno ' ddychwelyd o'r mynydd a

elwir Olewydd' fel pe buasent wedi disgyn oddiar ei

ben; ac mae y coíFa am daith Sabbath yn cyfatteb i'r

pellder o Bethania yn well na drum y mynydd, yr hwn
nid ydoedd fwy na milltir o Jerusalem. Mae yr hanes

gan Luc yn ei Efengyl yn fwy manwl nac yn yr Actau
;

ac y mae hanes cyffredinol i gael ei esbonio bob arnser

gai) yr ha,nes mwy manwl, pan na fyddo, fel yma, un
anghysondeb rhwng y ddau.

Nid yw Bethania yn bresenol ond pentref Arabaidd
bawlyd, cynwysedig oddeutu deg ar hugain o fythod

;

ond mae ei sefyllfa yn brydfertli a thawel. Addurnir ei

chymydogaeth â nifer mawr o flrwyth-goedydd, megis yr

olewydd, y pomgranad, y flîgys, a'r almond. Ceir liAvyiit

ar randiroedd bychain, ac ar y manau mwyaf dewisol o'r

bryn (Wilson, i. 484).

BETH-BA'RA, h.y., (y y fjjnedfa, man lle y galwodd
Gideon ar yr Ephraimiaid i osod eu hunain i rwystro y
Midianiaid i ffbi. Yr oedd yn gyfleuedig, mae'n debygol,

ar lan yr lorddonen, ac ar y dehau i Fôr GaHlea (Barn.

vi. 33 ; vii. 24). Os Bethabara ydyw y dailleniad cywir

yn loan i. 28, ac.nid Bethania, fel y tybir gan ihai beirn-

iaid da, byddai yn naturiol i gasglu taw yr un lie ydoedd
a Bethbara ; ac yn ganlynol fod Bethbara yn gyfleuedig

nr y tu dwyreiniol i'r lorddonen.

BETH'EL, dinas yn Nghanaan, oddeutu deuddeg
miUtir ar y gogledd o Jerusalem ; Luz y gelwid y lle

gynt (Gen. xxviii. 1 9). Darfu i Abraham yn fuan ar ol

dyfod i Ganaan, godi ei babell ar fynydd ar yr ochr

ddwyreiniol o liono (Geo. xii. 8 ; xiii. 3), ac hyd yn od
yn awr yn uti o'r rhanau goreu o'r wlad am borfa i

ddefald ac ychain. Yma y cysgodd Jacob ar ei ffordd i

Haran, ac y gwelodd yn ei 'freuddwyd ysgol, ac angelion

Duw yn esgyn ac yn disgyn ar hyd-ddi
;

' ac mewii can-

lyniad galwodd y lle Bethel, (y Dduw (xxviii. 10-22), ac

yii mhen blyneddau ar ol hyn, adeiladodd yraa allor i'r

Arglwydd, ac a gyfododd faen coffadwriaethol am y ben-

dithion a addawyd iddo ef a'i ddisgynyddion (xxxv. 6, 7,

9-15). Deuai Samuel unwaith yn y flwyddyn i Bethel

i fai'nu y bobl (1 Sam vii. 16). Ÿn Bethel y darfu Jero-

boam osod i fynu un o'i loi aur, a'r Ilall a osodwyd i fynu
yn Dan ; ac am hir amser bu yn artrefle eilun-addoliaeth

y deg llwyth (1 Bren. xii. 26-33, 2 Bren. x. 29; xvii. 28).

Ar ol i'r deg Ilwyth gael eu caethgludo, Josiah, brenin

Judah, a ddistrywiodd yr allor oedd yn Bethel, ac a
losgodd yr uchelfa a'r llwyni (2 Bren. xxiii. 15-18). Ar
ddychweliad yr luddewon o Babilon, trigianwyd Bethel
drachefn (Neh. vii. 22 ; xi. 31) ; ac yn amser y Maccabeaid
yr oedd yn uii o'r dinasoedd a amgaerwyd gan Bacchides,

y maes-Iywydd Syriaidd (1 Maccab. ix. 50).

Ni enwir Bethel gymaint ac unwaith yn y T. N. ; ond
yr ydym yn deall oddiwrth Josephus ei bod hi mewn
bodolaeth yn amser Vespasian, yr hwn ddarfu ei chym-
eryd a'i gosod dan wyliadwriaeth milwj^r (Joseph. ÌÝars,

iv. 9. 9). Darlunia Eusebius a Jerome hi fel pentref
bychan yn eu hamser hwy. Dyma yr hanes olaf gawn
ni am Bethel fel Ile trigianol (Robinson, ii. 129).

Nid oes, fodd bynag, fawr le i araheu nad ydyw euw a

safle Beitin yr un ac eiddo Bethel gynt. Gorwedd yr ad-

feiliau yn benaf ar ben pellaf drum isel, ac ychydig o lech-

wedd o bob tu iddo, ac yn amgylchynedig gan uwch tir.

Cuddiant arwynebedd o dri neu bedwar cyfair. Maent
yn gynwysedig o amryw sylfeini, rauriau drylliedig heb
fod yn uchel, a cheryg rhydd, a rhai o honynt o gryn
faintioli. Yn y dyftryn gorllewinol mae gweddillion un
o'r dwfr-gronfeydd mwyaf a welir yn y wlad. Mesurai

314 o droedfeddi o hyd, wrth 217 o led (Robinson, Ees.

ii. 125, 126 ; Wilson, ii. 287).

BETH-HOG'LAH, dinas berthynol i Iwyth Benjamin
(Jos. xviii. 21). Oddeutu dwy filltir ar y gorllewin o'r

íorddoneu mae ffynon hyfryd a elwir Ain Hajlah, wedi ei

hamgylchu gan fiir pum troedfedd o ddyfnder. Mae yn
berftaith laith a melus, a'r dwfr hyfrytaf yn yr holl ddyff

ryn (yn gyff'redin rhwng dau fynydd) islaw Llyn Tiberias,

ar hyd lanau'r lorddonen a'r Môr Marw, ac ain beth pell-

der tu hwnt iddo ; a chan fod ffynouau yn rhai o deithi

mwyaf parhaus a phwysig gwlad, ac wrth reswm y
mwyaf anhebygol i goUi eu hen enwau, tueddir Dr.

Robinson i ystyried hwn yn safle Beth-hoglah. Chwil-

iodd, fodd bynag, yn ofer am olion adfeiliau yn nghym-
ydogaeth y ffynon (Robinson, Res. ii. 258, 267). Gwna
Dr. Wilson, fodd bynag, enwi twr a elwir Kasr Hajlah,

ychydig i'r gorllewin o'r flynon, yr hwn efallai arddeugys
safle y dref (Wüson, ii. 14).

BETH-HO'RON. Yr oedd dwy dref o'r enw—Beth-
horon uchaf, a Beth-horon isaf (Jos. xvi. 3, 5). Pan
ryfelodd pum brenin yr Amoriaid yn erbyn y Gibeoniaid

oblegid iddynt wneud heddwch a r Israeliaid, ymosododd
Josua arnynt 'gan eu taro â Iladdfa fawr, a'u hymlid
hwynt ffordd yr eir i fynu i Beth-horon; a phan oeddynt
yn ffoi o flaen Israel, a hwy yn ngoriwaered Beth-horon,

yr Arglwydd a fwriodd arnynt hwy geryg raawrion o'r

nefoedd hyd Azecah, a buant feirw ; amlach oedd y rhai

a fu feirw gan y ceryg cenllysg, na'r rhai a laddodd meib-

ion Israel à'r cleddyf' (Jos. x. 10, 11). Amgaerwyd neu
gadarnhawyd y ddau le gan Solomon â muriau, pyrth, a

barrau (2 Cron. viii. 5). Bu Beth-horon wedi hyn yn
olygfan buddugoliaethau eraill o eiddo yr luddewon.
Yma y darfu i Judas Maccabeus gwbl orchfygu Iluoedd

Antiochus Epiphanes mewn dwy frwydr olynol (Joseph.

Antìq. xii. 7. 1, and 10. 5). Dyma hefyd Ile y dinystr-

iwyd y fyddin Rufeinig dan Cestius gan yr luddewon
yn nechreu y rhyfel a ddiweddodd yn ninystr eu cenedl

{War.s, ii. 19. 8, 9).

Enwa Dr. Robinson ddau bentref a elwir Beit' Ur

—

Beit' ür uchaf, a Beit' Ur isaf Llefydd bychain ydyw
y ddau bentref, ond dengys hen furiau a sylfeini fod y
ddau wedi bod unwaith yn llefydd o ryw bwys. Maent
yn gyfleuedig ar y deheu-ddwyreiniol i Lydda, ac yn agos

i hanner y ffordd i Jerusalem (Robinson, lies. iii. 59).

BETH'LEHEM, tref gyfleuedig o fewn gwaith dwy
awr o deithio o'r tu dehau i Jerusalem. Gelwid y lle

gynt yn Ephrath (Gen. xxxv. 16, 19), a Bethlehem Eph-
ratah (Micíih v. 2). Gelwir ef hefyd yn Bethlehein

Judah (Ruth i. 1, 2), efallai i'w gwahaniaethu oddiwrth
dref arall o'r un enw yn rhandir ZebuIon, ac yn cael ei

henwi yn Jos. xix. 15. Geiiedigaeth-le Dafydd ydoedd,

a lle genedigaeth Mab mwy na Dafydd, Crist lesu (Matt.

ii. l). Yma mae gan y Groegiaid a'r Pabyddion eu tai
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crefyddol, ynghyd ag atnryw adeiladau sautaidd eraiU.

O'r rhai hyn, un o'r rhai penaf ydyw Eglwys St. Mair o

Bethlehem, neu Eglwys y Genedigaeth, fel y gelwir hi yn
gyíFredin, yr hon a adeiladwyd yu wreiddiol. gan Helena
uiam Cystenyn. Mae yn lle o gryn wychder, er nad ydyw
ei gyfartaleddau adeiladol yn darawiadol iawn. Ynghorph
yr eglwys mae rhestr ddyblyg o bileri marmorCorinthiaidd
ar bob tu, ac yn ddeugain o rif. Mae y Uawr o farmor

;

mae y nen o uchder cyfíredin. Mae rhan o hono, ac hefyd

y muriau, wedi eu hadduruo â darluniau ac arddaugos-

iadau gweinion mewn mosaî'c, y rhai a ymddangosant yn
hen iawn. Mae y gangell yn unign uwch ben yr hyn
elwir yn Ogof y Genedigaeth, yr hyn, ynghyfrif y myn-
achod, sydd yn fwy dyddorol na'r oU o Bethleliem. L)is-

gynir i'r ogof av hyd restr o risiau. Mae'r
ogofwedi ei haddurno â darhmiau, a facmgs
rnarmor, a lampau goleuedig. ,Nid ydyw
yn fawr iawn, ac y mae mwg y lampau, a

chyflawnder yr arogldarth a losgir yn ystod
cyflawniad yr ofterenau yma, ynghyd â difí"-

JS ä'^'^yí" fírtis, yn ei wneud yu lle digon

anghysurus i gyrchu iddo, Islaw AUor y
Genedigaeth, yn nwyrain yr ogof, mae ar-

ddangosiad o seren, a'r argraph hon arni:

—

HlC DE VlKGINE MarIA JesUS ChRISTUS
NATUS EST. Mae yr Armeniaid, yn eu tro,

yn cael gwneud defnydd o'r ogof yn gystal

a'r Groegiaid a'r Ehufeiniaid. Yma hefyd

y dangosir Lle y preseb, yr hwn sydd wedi
ei wynebu a'i gyfodi â marmor ; ac yu agos

iddo mae Allor y Doethion.

Yn gysylltiedig ag ogof y genedigaetli

dangosir Capel a Beddrod y Plant Diniwed
a laddwyd gan Herod, a thafod wedi ei

ddiogelu,yr hwn y proft'esir ei fod yn perthyn
i un o'r plant bychain ; myfyr-gell Jerome,

yr hwn a dreuliodd amryw tíyneddau o'i oes

yn Bethlehem ; y bedd a gynwysai ei gorph

eyn ei symudiad dywededig i lîufain ; bedd
ei gyfeilles, y foneddiges llufeinig enwog St.

Paula; a bedd yr abad Eusebius o Cremona,
disgybl Jerome, yr hwn mae rhai wedi ei

gamgymeryd am yr hauesydd eglwysig.

Mae Eglwys, neu yn hytrach Gapel, St.

Catherine ar y Ilaw aswy i Eglwys St, Mair
(Wilson, i. 3.90).

O fewn deg ar hugaín neu driugain o

latheidiau o'r crefydd-dy mae Ogof y For-

wyu, Ue, yn ol traddodiad, y cuddiodd ei hun a'i baban
rhag digofaint Herod am gryn amser cyn ftbi i'r Aipht.

Mae yr ogof wedi ei gauo allan o graig chalk ; ond nid

ydyw y gwyni, meddir, yn naturiol, oud achoswyd ef gan
jyw ddyferynau o laeth a ddisgynodd o fron y forwyn
tra yr oedd yn ei sugno ; ac mor Uawn ydyw y bobl o'r

drychfeddwl hwu, fel y credant fod shalk yr ogof yma yn
meddu rhiuwedd wyrthiol i ychwanegu Ilaeth beny wiaid,
a dywedir y defnyddir ef yn aml ganddynt i'r dybeu
hyny. ' Nis medraf,' medd Maundrell, 'ymattal rhag
gwneud uu sylw sydd yn ddigon amlwg i bawb a ymwel-
ant â gwlad Canaan, sef fod yr hoU bethau a adroddir
yn yr efengyl yn cael eu harddangos gan y rhai a gymer-
ant arnynt ddangos Ile cyflawnwyd pob peth fel wedi cael

eu cyflawni mewn ogofau ; ac hyd yu od pan fyddo sefyllía
ac amgylchiadau y gweithredoedd eu hunain yn gofyn am
lefydd o uatur wahauol. Er esiampl, pe ewyllysiech weled
y rnau Ue yr esgorodd St. Anne ar y Forwyn feudigaid, ar-
weinir chwi i ogof; os i le y Cyfarchiad, ogofydyw hwnw;
os i'r man lle cyfarchodd y Forwyn fendigaid Ehzabeth

;

osi le geuedigaeth y Bedyddiwr, neu le genedigaeth ein
Hiachawdwr bendigedig

; os i le yr ing yn yr ardd ; neu
y man yr edifarhaodd Pedr ; neu y man Ile cyfansoddodd
yr apostolion eu Credo

; neu le y Trawsnewidiad—ogofau
ydyw yr holl leíydd hyn. Ac mewn gair, pa le bynag yr
eloch cewch fod pob peth wedi ei arddangos fel wedi cael
ei wneud dau y ddaiar' (Mauudrell, 11 4).'

Braidd mae yn augenrheidiol sylwi uad oes dim o'r
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mymryn Ueiaf o goel i'w osod ar yr hanesiou a roddir am
y Ilefydd cysylltiedig â geuedigaeth Crist. Nid oes

iddynt un awdurdod yn yr Ysgrythyrau, ac nid oes dim
teilwug o'r enw prawf i'w cymeradwyo i grediniaeth.

Tref ydyw Bethlehem y dydd presenol, neu yn hy-

trach pentref gwasgaredig, ag uu prif ystryd lydan, ac

yn gyfleuedig ar ael esgynfa, mewn Ile ífrwythlon, yr

hwn ni ofyn ddim ond gwell triuiaeth i'w wneud yr hyn
a arwydda ei enw, ty hara. Mae pyrth yn mhenau rhai

o'r ystrydoedd. Mae y tai wedi eu hadeiladu yn gadarn,

er nad ydyut yn rhai mawr. Mae yr amryw winllanoedd

a'r planigfeydd olewydd a fíigys o gwmpas yu profi diwyd-

rwydd y trigolion ; ac y mae y meusydd cymydogaethol,

er yn gerygog a garw, yn cynytch serch hyuy guydau da
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I

o yd. Mae y trigolion presenol yn ennill eu bywioliaetli

wrth gerfìo elein-gadwynau, llnniau y groes, cynlluniau

o'r beddrod santaidd, a pliethau eraill o'r cyifelyb natur,

mewn olew^dd, ffrwyth palrawydd Doom, motìter-of-peaì-1

,

a'r fath, yn yr un m( /dd a Christionogion Jerusalem. Yn
wir, mae yr esiamplau mwyaf destlus a chrefyddol o'r

pethau bychain hyn yn dyfod o Bethlehem. Mae Dr.

üobinson yn cyfrif poblogaetli Bethlehem uwcblaw 13000

:

Cristionogion i gyd ydyw y trigolion presenol (Robinson,

Ees. ii. lül).

Heblaw Bethlehem yn ngwlad Judah, yr oedd lle arall,

fel yr ydys M'edi awgi-ymu eisoes, o'r un enw yn rhandir

Zabulon (Jos. xix. 15). Ni chyfarfyddir â'r enw ond
unwaith yn yr Ysgrythyr, ac yr oedd y Ile wedi ei hen
anghofio ; oncl ymddengys fod Dr. Robinson wedi ei gael

aUau oddeutu cliwech milltir ar y gorllewin i Nazareth.

Dywed, ' Pentref truenus iawu ydyw. Ni welsonì un yn
fwy felly yn yr holl wlad. Nis gallasom gael un ol hynaf-

aeth ond yr enw, Beit Lalim' (llobinson, lìes. iv. 118).

BETH'PHAGE, pentref yu agos i Bethania, efallai

oddeutu troed Mynydd yr Olewydd (Luc xix. 29) ; ond
nid ydys wedi cael allaii ei wir sefyllfan (Wilson, i. 485).

Yma cafodd ein Harglwydd yr asyn ar gyfer ei fynediad

buddugoliaethus ond gostyngedig i Jerusalem (Matt.

xxi. 1).

BETHSA'IDA. Ymddengys fod dau le o'r enw yma

:

1. 'Bethsaida o Galilea,' 'dinas Andreas a Phedr,' ac

hefyd Phylip, un arall o ddisgyblion ein Harglwydd (loan

i. 44; xii. 21). Gorweddai ar lan Llyn Tiberias, ac yr

oedd yn dref pysgotta ; ond ni wyddys dim am ei gwir
sefyllfan (Itol)inson, iii. 294). Fel Capernaum a Chorazin,

bu yn olygfau Ilawer o welthredoedd nerthol ein lacli-

awdwr ; ond er y fraint fawr hon, fel hwythau, nid edifar-

haodd. Ac am hyny y cyhoeddwyd y dynged echryslawn

uwch el phen ganddo (Matt. xi. 20-24). Mae sefyllfanau

yr holl lefydd yn bresenol yn anadnabyddus ; mae eu
coffadwriaeth wedi darfod oddiar wyneb y ddaiar ; ac er

er na wua eiu Harglwydd yn y dynged a gyhoeddodd
uwch eu penau un cyfeiriad arbenig at y cyfryw am-
gylchiad, etto nid ydyw yn anheilwng o sylw uiewn
cysylltiad ag ef.

2. Bethsaida, yr hwn a esyd Pliny ar y dwyrain o Lyn
Tiberias, a'r hwn a ddarlunia Josephus fel yn gyfleuedig

yn Gaulonitis Isaf, ychydig uwchlaw y fan Ile yr â yr

afon mewn i'r llyii. Nid ydoedd ar y cyntaf ond pentref

a elwid Bethsaida, ond adeiladwyd ac ychwanegwyd ef

gan Phylip y tetrarch heb fod yn hir ar ol genedigaeth

Crist, a galwyd y lle yn Julius o barch i Julia mei'ch

Augustus (Joseph. Antiq. xviii. 2. 1 ; Wars, ii. 9. 1).

Dyma'r Bethsaida yn diamlieu lle y porthodd Crist y
ÖOOO (Luc ix. 10-17, cydm. â Matt. xiv. 13, 22, 34). Nid
ymddengys fod hanesion diweddarach am y lle, ac ni

wyddys yn bresenol yn sicr pa le yr oedd yn sefyll

(Robinson, lìes. iii. 278, 308).

BETH-SE'AN, neu BETH'-SAN, dinas berthynol i

hanuer Uwyth Manasseh ar y gorllewin o'r lorddonen
(Jos. xvii. 11); ond ni wnaethant, o'r hyn Ileiaf ar y
cyntaf, yru allan ei thrigolion, neu drigolion y trefydd
eraiU roddwyd iddynt (Barn. i. 27). Ar ol i'r Philistiaid

orchfygu Saul ar fynyddoedd cymydogaethol Gilboa
' hoeliasant ei gorph ef ar fur Beth-san ; a plian glybu
trigolion Jabes Gilead, yr hon oedd o'r tu draw i'r lor-

ddonen, yr hyn a wnaethai y Philistiaid i Saul, yr holl
wyr nertiiol a gyfodasant, ac a gerddasant ar hyd y nos,
ac a ddygasant ymaith gorpli Saul, a chyrph ei feibion
ef, oddiar fur Beth-san, ac a ddaethant i Jabes, ac a'u
Ilosgasant hwy yno. A hwy a gymerasant eu hesgyrn
hwynt, ac a'u claddasant dan bren yn Jabes' (1 Sam. xxi.

10-13; gwel 2 Sam. xxi. 12-14). Yr unig goffa arall am
Beth-san yn yr Ysgrythyrau a'i henwa fel rhan o ddos-
parth un o swyddogiou Solomon (1 Bren. xiv. 12).

Ar ol caethiwed Babilon derbyniodd yr enw Scytho-
polis, ' dinas y Scythiaid,' wrth yr hwn yr adwaenid hi

am amryw ganrifoedd. Nid oes un eglurhad boddhaol
wedi cael ei roddi ar ddechreuad yr enw hwn ; oud gan
nad pa beth a'i hachosodd, adwaenid y Ile wrth yr enw
hwn mor foreu ac amserau Judas Maccabeus. Nid ym-
ddengys ei bod yn ddinas luddewig hyd yn od y pryd
hwnw ; oblegid er y trigai luddewon ynddi, dywedir i'r

Scythopoliaid, fel eu gelwid, ddangos ewyllys dda iddynt,
'ac ymddwyn yn garedig attynt yn amseroedd eu blin-

fyd,' gan arwyddo yn amlwg mai ganddynt hwy yr oedd
prif lywodraeth y ddinas (2 Maccab. xii. 29-31). Dyna
fel yr oedd pethau ar gyfnod Ilawer diweddarach. Yn
nghylch o.c. Ç>5 darfu i'r Scythopoliaid yn fradwrus glg-

yddio y trigolion luddewig i'r nifer o 13,000 yn ol Jose-

phus [Wars, ii. 18. 3).

Yn y bedwaredd ganrif sonir am Scythopolis gan
Eusebius a Jerome fel dinas wech yn eu hamser hwy.
Yn amser Rhyfeloedd y Groes darlunir hi fel Ue bychan,
ynghyd ag adfeillau eang o hen adeiladau.

Mae hen enw Beth-sean neu Beth-san wedi goroesi yn
enw Beisan yr amser presenol. Mae yn gyfleuedig yn
mhen isaf gwastadedd Jezreel, lle yr egyr i ddyffryn yr
lorddonen, yngliylch deuddeg milltir ar y dehau o Fôr
Galilea, a phedair milltir ar y gorllewin o'r afon hono.

Mae yn sefyllfan ysplenydd. Saif y peutref presenol

ar esgyndir, ac y mae o gryn faintioli, ac yn cynwys
efaUai 500 o drigolion. Ÿmfudwyr o'r Aipht ydynt.

Mae adfeiliau yr hen ddinas o gryn eangder. Nis gall-

asai ei hamgylchedd fod yn Uawer llai na dwy neu dair

milltir. Yn gymysgedig â'r adfeiliau ceir darnau o gol-

ofnau, ac y mae ugain neu ddeg ar hugain o golofnau yn
ai'os. Yr adfeiliau mwyaf perffaith ydyw gweddUIion
chwareudy, yn mesur ynghylch 180 o droedfeddi yn
groes i'r wyneb. Y mae hefyd feddau wedi eu cauo

allan o'r graig, ac eircli careg yn ai"os mewn rhai o honynt,

ac amryw o'r dorau yn grogedig yn bresenol ar yr hen
golynau careg, mewn cyflwr o gadwraeth dda. Rhed
dwy ffrwd trwy adfeiliau y ddinas, dros un o ba rai mae
pont Rufeinig hardd (Robinson, Bes. iii. 174; iv. 328;
Burckhardt's Traveìs in Sijì'ia, 343 ; Irby's Travels,

302, 303).

BETH-SE'MES. 1. Dinas ar derfyn gogledd-orUewinol

Judah. Perthynai i'r Ilwyth hwn, ond yr oedd yn un o'r

dinasoedd a roddwyd i'r otfeiriaid (Jos. xv. 10 ; xxi. 16 ;

2 Bren. xiv. 1 1). Arwydda y gair Beth-semes ch/ yr Jiaid,

a gallasai dderbyn yr enw oddiwrth yr amgylchiad fod

gan y 'Ca.naaneaid deml yma i'r haul. Cymerodd y
buwchod blithion a gariasant yr arch o dir y Philistiaid

y ffordd i Beth-semes ; a thrigolion Beth-semes a ganfu-

ant yr arch; 'ac am iddynt edrych yn arch yr Arglwydd,
tarawodd o'r bobl ddeng wr a thriugain a deng mil a

deugain o wyr' (1 Sam. vi. 10-15, 19, 20). Mae rhif y
Ifi
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personau yn ddirfawr, ac nid ydyw wedi dianc rhag sylw

anffyddwyr. Nid ymddengys yn debygol, fodd bynag,

íbd Beth-senies yn lle a gynwysai 50,000 o drigohon; ac

nis gallasai y fath dyrfa o bobl fod yn euog o'r weithred

a enwir yma. Mae yn debygol nad ydoedd yn weithred

ond ar y mwyaf ond ychydig o bersonau, ac ymddengys

fod dinystrio y fath rif o bobl oherwydd gweithred

ychydig bersonau yn gymysgu yn ddiwahaniaeth y di-

niwed a'r euog (gwel Ezec. xviii.) Mae espouwyr wedi

cynyg amryw ffyrdd o symud yr anhawsder ; ond mae y
rhan fwyaf o honynt yn anfoddhaol. Mae tair o ysgrifau

Kennicott, a dwy eraill, yn gadael allan y tri gaira ar-

wyddant 'hanner can mil' Darlleniad y cyfieithiadau

Syriac ac Arabaidd ydyw 5070 (Hales, ii. 304). Nid yw

y nifer a enwir gan Josephus ond deg a thriugain {Antíq.

vi. 1. 4) ; er mewn manau eraill mae ganddo uwch rhif,

ac nid ílai rhif na geir yn y copi Hebraeg. Y darlleniad

cyffredin geir yn nghyfieithiad y Deg a Thriugain, y
Caldaeg, a'r Lladin. Er fod y profion allanol o du y
copi derbyniedig, etto nis medrwn lai na drwg-dybio y

BETH-SEMES.

gall fod yma lygriad o'r copi trwy fod y trawsgrifwyr yn
neiUduol agored i wneud camsyniadau mewn rhifon.

[Rhifon.]

Mewn amser diweddarach bu Beth-semes yn drigle un
o swyddogion Solomon (1 Bren. iv. 9). Yma y gorchfyg-

wyd Amaziah, brenin Judah, ac y cymerwyd ef yn garch-

aror gan Jehoas, brenin Israel (2 Bren. xiv. 11-14). Yn
amser Ahaz goresgynodd y Phihstiaid Judah, a chymer-

asant Beth-semes a threfydd a pentrefydd eraill cymyd-
ogaethol, ac a drigasaut ynddynt (2 Cron. xxviii. 18).

Mae lle a eilw yr Arabiaid yn 'Ain Shems, yn gyn wys-
edig o adfeihau penti'ef diweddar, ond yn amlwg wedi ei

adeiladu o hen ddefuyddiau, y rhai a ystyria Dr. Bobin-

son fel yn debygol yn dynodi safle Beth-semes. Ychydig
bach ar y gorllewin o'r pentref hwn mae ohon dinas

flaenorol eaug ; ac er fod y defnyddiau wedi cael eu
symud y rhan fwyaf o honynt, efallai er adeiladu y pen-

trefi mwy diweddar, etto erys digon i'w gwneud yn xm
o'r sefyUfanau eangaf a mwyaf nodedig ac ydoedd etto

wedi weled (Robinson, líes. iii. 1 9).

2. Beth-semes, dinas ar gyfíiniau rhandir Issachar

;

ond pa un ai yr un ydoedd a'r hon berthynai i Iwyth

Naphtah, ac o'r hon ni ddarfu iddyut yru aUan y Canaan-
eaid, sydd ansicr (Jos. xix. 22, 38 ; Barn. i. 33).

3. Beth-semes, dinas yn yr Aipht, a'r un ac Aven neu
On (Jer. xliii. 13). [On.]

BITHYN'IA, talaeth yu Asia Leiaf, yu cael ei therfynu

ar y gorUewin gan y Propontis, ar y gogledd gan y Môr
Euxine, ac ar y dwyrain gau Paphlagonia. Pan ddaeth

Paul a Silas 'i Mysia, hwy ageisiasant fyned i Bithynia;

ac ni oddefodd yr Yspryd iddyut' (Act. xvi. 7). Ym-
ddengys, fodd bynag, fod eglwys wedi ei plilanu yn foreii

yn y dalaeth houo, a bod nifer o luddewon, ac efaUai

eraiîl, wedi credu, oblegid mae Pedr yn cyfeirio ei Episto!

Cyntaf ' at y dyeithriaid sydd ar wasgar ar liyd Poutus;

Galatia, Cappadocia, Asia, a Bithynia '
(1 Pedr i. 1). Y

mae yn deilwng o sylw taw mewn pertliynas i Gristion-

ogion Bithynia yr ysgrifenodd PUny ei lythyr clodfawr

at yr Ymerawdwr Trajan, gan ddeisyf addysgiadau gyda
golwg ar y ffordd yr oedd i ymddwyn tuag attynt. Yma
hefyd y cynnaUwyd yn 325, Cymanfa Nice, yr hwn a

dynodd i fynu yr hyn a elwir yn gyS-

redin y Credo Nicene. CynnaUwyd
cymanfa hefyd yn Chalcedon, dinas araU

"^ yn Bitliynia, yn 451.

BLAEN-GBOEN. Torid ef ymaith
yu yr enwaediaid ; ond os byddai y
plentyn wedi cael ei eni heb un, enwaed-
id arno trwy dori y croen nesaf i mewn
hyd nes dyferai y gwaed. Gan na feddai

yr Hebreaid y fath bethau, gwasanaethai

200 o flaen-grwyn i ddynodi Uaddiad
V .> cynifer o Phihstiaid gan Dafydd (1 Sam.

xviii. 25). Yn yr un modd dynoda bar-

bariaid America nifer y personau maent
wedi ladd trwy grwyn eu penau ; a'r

Persiaid mwy gwareiddiedig weithiau

trwy dori eu barfau. Dywedir fod rhai

o'r luddewon ar ol eu henwaediad, er

mwyn ei guddio, yn tynu math o flaen-

groen drosto, ac y mae yn debygol y
gwna Uawer o honyut yn Spain gadw

yr un uaturiol hyd eu horiau olaf, fel na wybydder taw
luddewon ydyut. Blaen-groeu y galon ydyw ei Uygredd
naturiol a ilywodraethol (Jer. iv. 4).

BLAIDD, creadur ysglyfaethus digon adnabyddus.

Mae yn dwyn cymaint o debygoh'wydd i'r ci, fel mae
rhai naturiaethwyr, megis Linnajus a Penuant, yn ei gyf-

rif yn perthyn i'r un teuUi ; ond mae ei dymher yu wa-

hanol iawn i dymher ci, ac yn gwbl groes iddo. Dengys

y ci y casineb mwyaf at y blaidd ; ac nid ydynt byth yn
cyfarfod heb fod angeu neu ftbedigaeth y gwanaf yn
e'ffaith. Mae yn eglur oddiwrth eu cyfansoddiad nad

ydynt yu perthyn i'r un teulu a'r ci (Buffon, Nat. Hist.

iv. 196, 197, 200).

Mae y rhyw gyftredinol o'r blaidd wedi ymdaenu dros

y ddaiar yn o gyffredinol. Ceir ef yn Europe, Asia,

Africa, ac America {Ibid. 207). Dyma yn ddiau ydyw y
rhyw y cyfeirir atto yn yr Ysgrythyr.

Mae y blaidd yn meddu grym mawr, yn enwedig yn
rhanau blaen ei gorph, yu ngewynau y gwddf a'r êu.

Caria ddafad yn ei safn, ac ar yr un pryd rhed yn gynt

na'r bugail. Mae yn ffyrnig a chreulou, etto Uwfrgi
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ydyw sercli hyuy. Nid yw bytli yn ymladd ond oddiar

angenrheidrwydd, nid oddiar ddewi'der neu ddewisiad.

Mae synwyrau y blaidd yn dda dros ben, yn enwedig ei

arogliad. Medr arogli ysglyfaeth pan yn mhell oddi

wrtho. Mae e' yn wancus iawn, ac er fod yn well ganddo
greaduriaid. byw na marw, etto fe ddifa yr abwy mwyaf
braenedig. Mae bleiddiaid cyn hyn wedi bod yn dilyn

byddinoedd, ac yn dyfod yn Uuoedd i faeä y rhyfel lle yr

oedd cyrph y lladdedigion wedi eu claddu yn esgeulus,

a'u rhwygo a'u difa gyda gwanc didor {Hjid. 204).

Er, fel creaduriaid eraiU, fod y flaidd-ast yu fwy ofnus

na'r gwi'ryw, etto os ymosodir ar eu chenawon hi, gwna
eu hamddiffyn gyd â'r dewrder mwyaf, gan anghofio bob
teimlad. o berygl, ac ymddyga yn ddychrynllyd o gyn-
ddeiriog {Ibid. 202).

Yn yr Ysgrythyrau siaradir am fleiddiaid yn tìigur'ol fel

yn arddangos erlidwyr pobl Dduw. ' Wele,' medd ein

Harglwydd. wi'th ei ddisgybnon, 'yr ydwyf fi yn eich

danfon fel defaid yn mhlith bleiddiad' (Matt. x. 16);

ac wrth y Deg a Tlu-iugaiu y dy^yedodd, ' Wele yr wyf
yn eich danfon chwi fel wyn yn mysg bleiddiaid (Luc x.

3). Ond sonir am eraill heblaw erhdwyr cyhoeddus dan
yr enw bleiddiaid :

' Ymogelwch,' medd ein Harglwydd

ar amgylchiad ai-all, 'rhag gau-brophwydi, y rhai a ddeu-
ant attoch yn ngwisgoedd defaid, ond oddi mewn bleidd-

iaid rheibus ydyut' (Matt. vii. 15) ; a'r apostol Pavxl yn
ei annerchiad ymadawol i henuriaid eglwys Ephesus a
ddywedodd :

' Canys myfi a wn hyn, y daw, ar ol fy

ymadawiad i, fleiddiau blinion i'ch plith, heb arbed y
praidd ' (Act. xx. 29). Mae yr Ysgrythyrau yn gwneud
amryw gyfeiriadau at wancusrwydd y blaidd yn yr hwyr,

pan yn debygol y gwasg uewyn arno (Jer. v. 6 ; Hab. i.

8 ; Zeph. iii. 3). Pan feddyhom am Aveithredoedd y
bleiddiaid fel y darlunir hwynt yn yr adnodau hyu, y
fatli ddarhm prydferth a esyd Esaiah ger ein bron pan

y dywed : 'Y Waidd a drig gyd â'r oen' (xi. 6); a thrach-

efu :
' Y blaidd a'r oen a borant ynghyd ' (Ixv. 25).

BLWCH, liestr er cynwys enaint, a gwneid ef o alabas-

ier, sef math o graig lyfr. Yn hanes ein Harglwydd mae
genyni ddwy engln-aifft wahanol o wraig yn dwyn blwch
o alahaster yu cynwys enaint : yn un o'r enghreifftiau

liyn dywedir iddo gael ei dywallt ar ei ben, ac yn y Uall

ddarfod i'w draed gael eu hiro ag ef (Marc xiv. 3 ; Luc
vii. 37-38). Efallai mai gwell fuasai defnyddio y gair

alabaster yn unig yn yr adiiodau uchod, gan na wnaethai
hyuy benderfynu natur neillduol y Uestr, sef pa un ai

crochan, vase, neu flwch ydoedd. Ac nid yw yn sicr pa
un ai o aJabaster, neu peidio, yr oedd wedi cael ei wneud.
Er y defnjddid alahaster ar y cyntaf fel enw ar lestri at

gynnwys enaiut, oblegid y gwneid hwynt yn gyffredin
o'r gareg hono, etto cymliwysid ef wedi hyny at y cyfryw
lestri er wedi cael eu gwneud o ddefnyddiau eraill, fel.

I.I.IÍSrni ALABASTIiR.

yn ein plith ein hunain, mae y gair canhwyllbren (o bren
ar y cyntaf) gan nad pa un a fyddo ai pres, arian, grisial,

neu haiam, &c. Mewn g^ririonedd yr ydys wedi hir

roddi heibio gwneud defuydd cyft'redinol o goed at y
dyben hwn.
BOS'RAH. 1. Dinas yn ngwastad-dir y Reubeniaid,

yr un a Bezer yn y diffaethwch, yr hwn a roddwyd i'r

Lefiaid, ac yr oedd yn un o'r dinasoedd noddfa ar y tu
dwyreiniol i'r lorddoneu (Deut. iv. 41-43 ; Jos. xxi.

34-36). Nid ymddengys yr enwir y lle yn yr Ysgiythyr
dan yr enw Bosrah, os na wneir hyny, fel y sonir gan
Porter, yn Jer. xlviii. 24. Nid oes un lle i amheu nad
Bostra y Groegiaid a'r Rhufeiniaid ydyw. Mae yn gyf-

leuedig, medd Burckhardt, yn y gwastadedd agored, ac

yn bresenol dyma'r lle trigfanedig olaf yn nherfyn deheu-

ddwyreiniol yr Hauran. Hi gynt ydoedd brifddinas

Arabia Provincia, ac y mae hi yn awr, a chymeryd i

mewn ei hadfeiliau, y dref fwyaf yn yr Hauran ; mae ei

hamgylchedd ynghylch tri chwarter awr o gerdded. Am-
gylchid hi gynt gan fur trwchus, yr hyn a roddai iddi yr

enw o fod yn lle cadarn iawn. Mae amryw ranau o'r mur
yma yn aros hyd yu bresenol. Mae rhai o'r adfeUiau yn
profi fod adeiladau gryn wych wedi bod yma unwaith

;

hwy ydynt y gweddiUion hynafiaethol ardderchocaf yn yr

Hauran. Arnynt mae nifer -o argraphau Groeg a llhuf-

einig ; ond ymddengys fod rhai o'r adeiladau o ddechreuad

Saracenaidd. Yn nyddiau Abulfeda, yr hanesydd a'r

daiaryddwr, yr oedd Bostra, neu Busrali, fel y gelwid ef

y pryd hwnw, yn dref boblog, ac yn brifddinas yr Hauran,

ac yu perthyn iddi farchnadoedd da a gerddi ffrwytlilon.

Yn awr mae bron yn anghyfanneddle. Fel dinas, mae
wedi hir ddarfod bodoli ; nid jw yn awr ond maes mawr

adfeiliau didrefn. O'r gwinllanoedd am ba rai yr oedd

lii wedi bod yn enwog, nid oes un gweddiUyu yn aros.

Nid oes braidd bren yn nghymydogaeth y dref, ac nid

yw y deg neu y pymtheg teulu sydd yn trigo yno yn
cyfodi dim ond gwenith, haidd, ffa ceffylau, ac ychydig o

Indian Corn (Burclchardt, Travels in S)/ria, 326 ; Porter,

Damascus, ii. 116, 142, 159, 160, 169,'l70).

2. Diuas yn rigwlad Edom, ac am dymhor prifddinas

y wlad. Hwn efallai ydyw y lle a euwir bob amser yn

yr Ysgrythyravi dau yr enw Bosrah. Pan enwir ef, ceir

fod hyuy yu cael ei wneud mewn cysylltiad á gwlad
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Edom, megis yn Gen. xxxiv. 33, oddiwrth yr hyn yr

ymddengys ei fod yn lle hen iawn ; ac hefyd yn Esa.

xxxiv. 5, 6; lxiii. l"; Jer. xlix. 7, 13, 22; Amos i,_ll, 12.

Enwir Bosrali anwaitli yn wir fel dinas berthynol i Moab

(Jer. xlviii. 24); ond rhaid taw dinas o'r nn enw ydoedd

hon yn nhir Moab, neu, yr hyn sydd fwy tebygol, Bosrah

ydyw yn ngwlad Edom, gan fod meddiant o ddinasoedd

neiUduol yn paso o un Uaw i un arall yn ystod rhyfeloedd

llwythau cymydogaethol. Mae Eusebius a Jerome yn

enwi Bosrah ac oedd yn eu dyddiau nhwy ar fynyddoedd

Idumea, ac yn lle gwahanol oddiwrth Bosrah ogleddol.

Ymddengys El Busaireh, yr hwn sydd yn gorwedd ar y
dehau o'r Môr Marw, fel yn dwyn yn ei enw brawf eglur

taw hen Fosrah gwlad Edom ydyw. Nid yw yn bresenol

ond pentref cynwysedig o gylch hanner cant o dai, yn
gyfleuedig ar fryn, ar goppa yr h\vn y mae castell.

BRAICH, yr aelod corphorol trwy ba un yr ydym yn
arfer ein nerth ; ac yn ganlynol gallu, a phob peth a'n

cymhwysa i gyflawni gweithredoedd a elwir yn fraich.

Braich uchel, gadarn, santaidd, estynedig Duw, ydyw ei

allu anfeidrol, yn cael ei amlygu mewn modd uchel,

santaidd, grymus, a hynod wrth greu pob peth ; wrth

ddwyn Israel aUan o'r Aipht, ac wrth waredu a diogelu

ei eglwys (Jer. xxxii. 17; Exod. vi. 6; Esa. lxii. 8; lxiii.

12). Duw yw braich ei bobl, yn rhoddi iddynt nerth,

cynnaliaeth, diogelwch, a darbodaeth (Esa. xxxiii. 2).

Gelwir gallu neu nerth dynion yn fraich. Dibynant

arni, a thrwyddi cymhwysir hwynt i gyflawni eu hamcan-

ion (Ps. X. .5; xxxvii. 17; Jer. xlviii. 25). Gallu dynol, a

nerth byddinoedd, a elwir yn fraich o gnawd—nid yw
ond gwan ac annigonol (2 Cron. xxxii. 8 ; Jer. xlviii. 5).

Ymddengys y gwnai yr hen filwyr ddiosg eu bi'aich

ddehau, neu eu breichiau, pan yn nghanol brwydr boeth;

ac mewn cyfeiriad at hyn y dywedir fod Duw yn diosg

eifraich, pan wna efe mewn modd hynodfawr ddefnyddio

ei allu a'i drugaredd er gwaredigaeth ei bobl a dinystr ei

elynion; neu pan ddatguddia ei Fab i ddynion, ac mewn
dynion, fel gallu a doethineb Duw (Esa. lii. lO); A
dynoda hraich noeth Ezeciel, yn ei ymosodiad dychymygol
ar Jerusalem, y duU cynddeiriog a gweithgar y byddai i'r

Caldeaid ymosod arni ' (Ezec. iv. 7).

Breichiau a ddynodant fyddinoedd neu ryfelwyr giym-
us (Dan. vi. 15, 22, 31).

BRAWD. Mae yr Ysgrythyr yn defnyddio y geiriau

hrawd neu frodgr mewn amryw ystyron. 1. Mae rhai

yn frodijr priodol., trwy ddisgyniad imiongyrchol oddi

wrth yr un rhieni (Gen. xliii. 13). 2. Mae rhai yn frodyr

trwy berthynas neu genedl. Yn Gen. xiv. 16 gelwir Lot
yn frawd i Abraham; ond yn xi. 31 dywedir taw mab ei

frawd ydoedd, h.y., ei nai (gwel hefyd xiii. 8). Yn Gen.
xxix. 12 hysbysodd Jacob Rahel taw brawd ei thad
ydoedd ; ond yn ol xxviii. 5, nid brawd Jacob oedd
Laban, fel yr arferwn ni y gair, ond brawd Rebeccah ei

fam. Ystyr Uaes, efallai, sydd i'r gair yn Gal. i. 19. Yr
oedd yr hoU Israeliaid, ac hyd yn od yr Edomiaid, yn
frodyr., oblegid yr un disgyniad cyffredin (Deut. xxiii. 7,

1 9 ; Rhuf. ix. 3). 3. Trwy gyfranogiad cyfíredin o'r

natur ddynol
; yn yr ystyr hyn mae pawb yn frodijr

(Gen. xix. 7). 4. Trwy wneud yr un broffes grefyddol

;

felly mae pawb proffeswyr Cristionogol yn frodyr (3 loan
5). 5. Trwy fod yn aelodau o un teulu ysprydol Duw fel

ffrwyth adenedigaeth a mabwysiad ; felly mae'r hoU saint

yn frodjjr {l loan iii. 3, 14, 10). 6. Trwy lanw yr un
swydd ; felly mae gweinidogion yr efengyl yn Jrodyr

(2 Cor. viii. 23). 7. Trwy gyd-gyflawniad yr un gwaith
;

felly yr oedd Simeon a Leíi yn frodyr mewn anwiredd

(Gen. xlix. 5). 8. Trwy serch grymus neu gyfamod

;

felly yr oedd Jonathan a Dafydd yn frodyr (2 Sam. i.

26), a geilw Ahab Benhadad yn frawd (1 Bren. xx. 32).

9. Trwy gyffelybrwydd sefyllfa neu ymddygiad
;
galwai

yr Hebreaid unrhywbeth tebyg i beth arall, neu yn
gysylltiedig ag ef, jnfraicd (Exod. xxv. 2, 20; Joel ii. 8;

Ezec. xxvi. 3, 5, 17). Fel hyn yr oedd Job yn 'frawd i'r

dreigiau, ac yn gyfaiU i gywion yr estrys ; dywedodd
wrth y pwU, Tydi yw fy nhad ; ac wrth y pryf, Fy mam
a'm chwaer ydwyt.' Cyfrifai ei hun yn druenus o wael,

wedi cyfodi o'r llwch, ac yn prysur fuanu tua'r bedd, Ue

byddai y ^^ryfaid yn gymdeithion iddo (Job. xxx. 29
;

xvii. 1 4). Y neb a fyddo diog yn ei waith, sydd frawd
i'r treulcjar ; mae ei ymddygiad yn gogwyddo at yr un
tlodi ac angen (Diar. xviii. 9). Mae Crist yn galw ei bobl

jn frodyr; mae efe yn cyfranogi o'n natur ni, yn ein caru,

yn ymhyfrydu ynom, ac yn gwneuthur i ni ddaioni (Heb.

ii. 11, 12). Mae y seintiau jn frodyr i Grist ; maent

wedi eu cenedlu yn ysprydol gan y Tad ; carant ef. ac y
maent yn selog dros ei achos (Matt. xii. 49 ; xxv. 40).

Brodyr gau oeddynt y cyfryw a gymerent arnynt fod yn
bregethwyr ac yn apostoìion, ond a galonog casaent bawb
oeddynt feUy mewn gwirionedd (Gal. ii. 4). Braicd a. an-

icyderhyn caledi: yna dylai ddangos meAvn modd neillduol

ei gariad trwy gydymdeimlad, cymhorth, a chysuro ei

berthynasau cystuddiedig (Diar. xvii. 17). Gìynu yn well

na hraicd mewn adfyd, ydyw bod yn fwy o gyfaill i un
arall na brawd naturiol iddo (Diar. xviii. 24). Ni wnaetb
yr luddewon alaru ar ol Jehoiacim, gan ddywedyd, ýy
mrawd! lor ! neu ei ogoniant! h.y. O frawd ! pa fodd

y'n cystuddiwyd gan farwolaeth ein brenin anwyl ! O !

mae ein Harglwydd, eiu Uywodi-aethwr, wedi ei dori

ymaith ! O mae ei ogoniant wedi diflanu ! (Jer. xxxii.

18). Dyledswydd hro(/yr, yn mhob cysylltiad cyfreithlon,

ydyw caru eu gilydd, cydweithredu, íic anrhydeddu eu

gilydd (Ps. cxxxiii. 1 ; 1 loan iii. 1 4).

Mae i'r gair Chwaer yr un ystyr, a'r un helaethder

ystyr, yn mhlith benywaid, ac sydd i'r gair Brawd yn
mhÌith gwrrywaid. Arferir ef nid yn iinig am chwaer
briodol yn ol y cnawd, ond am ddynes f'o'n agos berth-

ynas, neu yn proftesu yr un grefydd. Gelwir cyfnithei'-

oedd Crist, merched chwaer ei fam, yn chioiorydd (Marc

iv. 3). Gelwir benywaid f'o'n gyd-broffeswyr o Gristion-

ogaeth yn chwiorydd {lihuf. xvi. 1; 2 loan 13; 1 Cor. vii.

15; ix. 5; lago ii. 15); ond yn yr adnod ddiweddaf
gall gael ei gymeryd am fenyw yn gyffredinol ; ac felly

pan wahardda Duw yr luddewon i gymeryd gwraig yn
nghyd â'i chwaer, i'w chystuddio hi yn ei byw hi, cynwys
orchymyn i beidio priodi unrhyw ail wraig hyd nes bydd

y flaenaf wedi marw (Le£ xviii. 1 8). Gelwir Jerusalem,

Samaria, a Sodom yn chwiorydd, oblegid bod trigolion y
Uefydd hyn mor debyg i'w gilydd mewn drygioni. Gelwir

y saint yn chwiorydd i Grist ; meddant yr un natur

ddynol ; maent wedi eu cenedlu yn ysprydol gan ei Dad,
a'u gwneud yn debyg iddo ef mewn gras, ac y mae yn
eu caru yn anwyl, yn eu diogelu, ac yn gofalus ddarbodi

ar eu cyfer (Matt. xii. 50).

BREICHLED, addurn ar gyfer y fraich, yn enwedig
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yr iirddwrn, yn gyiiwysedig yn gyifredin o aur, arian, neu
inoiher-of-pearl. Yr oedd y cyt'ryw addurnau gynt yn
gyífredin iawn yn nililith y Dwyreinwyr, ac a wisgid gan
wnywaid (Gen. xxxviii. 18 ; 2 Sam. i. 10) yn gystal a

clian fenywaid (Esa. iii. 19). Gwisgai benywaid ainryw
<) honynt ar yr un fraich, uu uwchlaw y llall. Yr oeddynt
weithiau o gryn bwysau a gwerth. Yr oedd y ddwy
freichled a roddodd gwas Abraharn i Rebeccah, i osod ar

ei dwylaw, yn 'ddeg sicl o aur pwys' (Gen. xxiv. 22).

Gwisgai benywaid y Dwyrain addurnau cyffelyb ar eu

coesau o gylch y niigyrnau. Mae benywaid Syria ac

Arabia i'r dydd heddyw yn gwisgo dolenau niawrion am
eu coesau, wrth ba rai mae wedi eu cysylltu lawer o

ddoleni bychain eraill, y rhai a dinciant fel clychau bych-

ain pan y symudant neu y cerddant. Wrth yr addurnau
o gylch y migyrnau mae cadwyni bychain wedi eu cy-

lymu, y rliai a gysylltaut y coesau yn nghyd, ac a berant

iddynt gerdded gyda cham byr mesuredig. Esaiah, wrth
ddarlunio ' merched Seion,' a enwa 'addurnau y coesau,'

ac a'u desgrifia fel yn 'rhygyngu wrth gerdded, ac yn
tiystio â'u traed' (iii. 16-20; gwel Gesenius, Lex. 714).

BRENINOEDD, enw dau o lyfrau yr H. D. Ni
chyfansoddai dau Iyfr y Breninoedd yn ddechreuol yn yr
Ysgrythyrau luddewig ond un llyfr, ac y mae yn drueni

iddo erioed i gael ei rnnu, gan na ffurfia yn briodol ond
\m Ilyfr. Gan y Deg a Thriugain a'r cyfieithwyr i'r Lladiii

y darfu iddo gael ei ranu. Dygwyd ef i mewn i'r Beiblau

He1)raeg gyntaf gan Bomberg ; ac y mae yn gyff'redin

wedi cael ei ddUyn yn y cyfieithiadau o'r Beibl sydd wedi
cael eu gwneud wedi hyny. Mae yr enw. roddir iddynt

yn eithaf priodol, gan ei fod wedi ei gymeryd allan o'u

testiui, sef hanes breninoedd Judah ac Israel.

Pa bryd, a chan bwy yr ysgrifenwyd Llyfrau y Brenin-

oedd sydd fatter helj ei benderfynu. Tadoga traddodiad

luddewig ei gyfansoddiad i Jeremiah ; mae rhai ysgrif-

enwyr yn ei briodoli i Ezra ; ond nid oes un dibyniaeth

i gael ei osod ar y cyfry^y amcan-dybiau heb ddim un
sylfaen iddynt.

Mae amryw gyfeiriadau yn Llyfrau'r Breninoedd at

awdurdodau ysgrifenedig arn hanes y gwahanol frenin-

oedd ; megis Llyfr Gweithredoedd Solomon (1 Bren. xi.

41); Llyfr Croniclau Breninoedd Judah (1 Bren. xiv. 19
;

XV. 31 ; xvi. 5, 14, 20, 27 ; xxii. 39). Ni ddywedir dim
pa un a ddarfu i awdwr Llyfrau y Breninoedd wneud
defnydd o'r awdurdodau hyn neu beidio, ond nid yw yn
anhebygol iddo wneud hyny. Mae neillduolrwydd ei am-
seryddiaeth yn dangos yi" ysgrifenai oddiar awdurdodau
hanesyddol ; ac y mae ei gyfeiriadau at y rhai hyn yn
dangos ei wybodaeth o honynt, a'r olwg oedd ganddo
arnynt fel awdui'dodau. Pa un ai Llyfr y Croniclau yd-

oedd y Croniclau y cyfeiria attynt, neu ynte ysgrifen-

iadau eraill y rhai a gyfansoddent sylfaen y rhai hyny,

nis gwyddom.
BllWMSTAN,neu Sulphur, sydd sylwedd caled, brau,

a'r parotaf i gyneu yn fflam, o liw melyn, ac ychydig iawn
o flas arno. Mae yn adnabyddus er yr arnserau boreuaf,

a cheir ef weithiau yn ddigymysg, ac weithiau yn gymysg
u sylweddau eraill. Cyfarfyddir ag ef yn neillduol mewn
gwledydd Ue mae daiar-Iosgfeydd wedi taflu yr is-greig-

iau i'r wyneb, ac y mae yn elfen gyftredin yn nghyfan-
soddiad laras. Mae yn offeryn parod i gynheu tân mawr
a dychrynllyd ; a dyna paham y cyfeirir atto yn aml yn

yr Ysgrythyr fel moddion dinystr neu gosb y drygionus.
Dyma un o'r moddion ddefnyddiwyd i ddinystrio dinas-
oedd y gwastadedd :

' Yna yr Arglwydd a wlawiodd ar
Sodom a Gomorrah frwmstan a thân oddiwrth yr Ar-
glwydd allan o'r nefoedd.' (Gen. xix. 24). Esaiah, pan
yn rhagfynegi dinystr yr Assyriaid, a'i gesyd ef i mewn
yn y darlun canlynol gydag efí'aith mawr :

' Canys dar-

parwyd Tophet er doe, ië, parotowyd hi i'r brenin : efe

a'i dyfnhaodd hi, ac a'i ehangodd, ei chyneuad sydd dàn
a choed lawer ; anadl yr Arglwydd, megis afon o frwm-
stan, sydd yn ei hennyn hi' (xxx. 33). Wrth ddarlunio
dinystr Idumea, dywed, mewn cyffelyb fodd, fel hyn, 'A'i

hafonydd a droir yn byg, a'i Uwch yn frwmstan, a'i daiar

yn byg llosgedig' (xxxiv. 9). Darlunir uffern ei hun fel

'Uyn tân yn Ilosgi â brwmstan' (Dat. xix. 20 ; xx. 10
;

xxi. 8). Ceir cyfeiriadau eraill atto yn Deut. xxix. 23
;

Job. xviii. 15 ; Ps. xi. 6 ; Ezec. xxxviii. 22 ; Dat. ix. 17,

18; xix. 20.

BRWYN, planigion a dyfant yn benaf mewn llefydd

corsog, dwfr sefyll, neu ar lanau afonydd. Mae dau air

Hebraeg a gyfehiant at blanigion o'r fath hyn—njp
{hanelí) a JÌÖJN {agmon). Yn yr iaith Saisonig mae yr un
modd ddau air a gyfeiriant at blanigion ac ydynt agos

berthynasau. Nis medrwn enwi gwahanol nodweddau
lcaneh ac agmon ; ond efallai eu bod yn cyfatteb i'n

cyi's a'n brwyn ni. Yn yr erthygl ar Gybs yr ydym
wedi sylwi ar yr adnodau Ile y cyfarfyddir â'r gair lcaneh.

Yma ni gawn sylwi ar yr adnodau lle ceir y gair agmon ;

ac er na fedrwai ddarlunio y gwahaniaeth arbenig rhyng-

ddynt, etto ymddengys fod yr olaf yn cael ei ystyried yn
fith is a gwanach na'r Ilall, ac fel y cyfryw i gyfansoddi

cydmariaeth briodol am yr hyn oedd isel o ran urdd
neu gymeriad : 'Am hyny y tyr yr Arglwydd oddiwrth
Israel ben a chynffon palm (o'r palmwydd ; Rosen. Bot.

;

hefyd Gesenius, Lex. 410 ; C. C. cangen) a brwynen, yn
yr un dydd (Esá. ix. 14). O dan y cydmariaethau hyn,

wedi eu tynu o'r deyrnas Iysieuol, mae personau mewn
amgylchiadau uchel ac isel yn cael eu cyferbynu megis y
palmwydd talfrig â'r frwynen a dyfyn y gors. Defnyddia
Esaiali yr un gydmariaeth (xix. 15): 'Àc ni bydd gwaith

i'r Aipht, yr hwn a wnelo'r ben a'r gloren, y palm (C. C.

y gangen) a'r frwynen.' Yn Iviii. 5 tynir cydmariaeth

darawiadol iawn oddiwrth y planigyn hwn: 'Ài dyma yr

ympryd a ddewisais ? dydd i ddyn i gystuddio ei enaid ?

ai ciymu ei ben fel brwynen ydyw ì ai hyn a elwi yn
ympiyd ?

' Gan fod pen y frwynen yn naturiol yn crogi

lawr, crymu y pen fel brwynen ydyw gwneud ymddang-
osiad allanol o alar am bechod, gan blygu y pen tra nad

oes un gwir alar yn y galon.

Ceir y gair agmon hefyd yn Job xli. 2, Ue mae yn
fwy anhawdd penderfynu ei ystyr. Bach ydyw y gair

am dano yn y C. C. ; ond prin gall hyn fod ei ystyr,

gan ei fod mor estronol i arwyddocad y gair. Argwyma
Gesenius taw ei ystyr ydyw ' rhaff frwyn, penwar o gyrs,

fel y gair Groeg o-^oí'i'oy' (tu. 11)—ystyr ac y mae eraill

hefyd wedi ei awgrymu. Mae hefyd y gair XOJ {gome), yr

hwn sydd yn eglur berthyn i'r gair |TÜJX {agmon), gan y
cyfansoddir hwynt o'r un Uythyreuau gwreiddiol, ond eu

bod wedi cael eu cyfnewid yn mhlith eu gilydd. Esponia

Gesenius y gair fel hyn : 'Bnmjnen cors, yn enwedig y
Papyrus nilotica, ac yn cael ei alw felly oblegid y sugna ac

y Uynca lawer o wlybyrwydd (Job viii. 1 1 ; Esa. xxxv. 7).
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Defnyddiai yr Aiplitiaid y planigyn hwii i wneud dillad,

esgidiau, basgedi, a Uestri o wahanol rywiau, yn enwedig

cychod' (Plin. xiii. 21-26 ; Gesenius, 174). O'r planigyn

NÖJ {gome) y gwnaeth mam Moses, 'pan na allai ei guddio

ef yn hwy, gawell iddo ef o lafrwyn, ac a ddwbiodd
hwnw â chlai ac â phyg, ac a osododd y bachgen ynddo

'

(Exod. ii. 3). Mae yn ddigon tebyg i'r cawelí hwn gael

ei wneud o'r papyrus, am ba un yr oedd yr Aipht mor
enwog yn yr hen amser gynt. At y gwasanaeth a wneid
o'r NÜJ mae genym hefyd gyfeiriad yn Esa. xviii. 1, 2 :

' Gwae y tir sydd yn cysgodi ag adenydd, yr hwn sydd
tu hwnt i afonydd Ethiopia; yr hwn a liebrwng genliadau

hyd y môr, ac ar hyd wyneb y dyfroedd mewn Uestri

gome' (C. C. brwyn).

BUGAIL, tm a gofal defaid arno, a dyledswydd yr
hwn ydyw porthi, gwyho dros, eu harwain, a'u diogelu.

Gan fod llawer o gyfoeth y Dwyrain yn yr hen amseroedd
gynt yn gynwysedig mewu defaid ac ychain, rhaid y cyf-

rifid y gorchwyl o ofahi am danynt yn un pwysig ; ac yn
ganlyuol rhoddid eu gofal yn aml i ryw aelod o'r teuhì a'u

pient. Rahel, merch Laban, a ofalai am braidd ei thad
(Gen. xxix. 6, 9, 10). Gwasanaethodd Jacob ef ugain
mlynedd yn y cymeriad o fugail, gan dderbyn, yn y Ue
cyntaf, ei ferched yn m-agedd, fel cydnabyddiaeth am ei

wasanaeth; felly rhaid y cyfrifid ef, yr hyn ydoedd mewn
gwironedd, yn ogyfuwch â'r teuhi (xxix. 15-30 ; xxxi.

41). Gwnai meibion Jacob yr un modd borthi ei ddefaid

yntau (xxxvii. 12-14 ; xlvi. 31-34). Moses, yr hwn a

ddygwyd i fynu gan ferch Pharaoh fel ' mab iddi ei hun,

a'r hwn oedd ddysgedig yn holl ddoethineb yr Aiphtiaid,

ac yn nerthol mewn geiriau a gweithredoedd ' (Act. vii.

21, 22), a gyflawnodd ddyledswyddau bugaiL Wedi Uadd
Aiphtiwr a welodd yn taro un o'i frodyr yr Hebreaid, 'efe

a fíbdd i dir Midian, ac a eisteddodd wrth bydew. Ac i

offeiriad Midian yr ydoedd saith o ferched, a'r rhai hyny a
ddaethant, ac a dynasant ddwfr, ac a lanwasant y cafnau

i ddyfrhau defaid eu tad.' Derbyniwyd Moses yn awr i

deulu yr offeiriad, ac efe a briododd Sephorah ei ferch

(Exod. ii. 11-21). Dywedir wrthym i Moses ar ol hyn
' fugeiHo praidd Jethro ei chwegrwn, ac iddo yrru y
praidd o'r tu cefn i'r anialwch, ac a ddaeth i fynydd
Duw, Horeb.' Dyma'r fatli alwedigaeth a ddilynai y
gwr ac oedd wedi ei fwriadu i arwain y genedl Hebraeg
allan o'r Aipht, a'u tywys trwy yr anialwch, a'u dwyn i

Ganaan. Ni choffhawn ond am un esiampl yn ychwaneg,
ond mae yn un am wr heb fod yn fawr lai enwog na
Moses ei hun— Dafydd, mab Jesse, a brenin dyfodol
Israel. Yr oedd yntau hefyd yn fugail, ac yn gofalu am
braidd ei dad (1 Sam. xvi. 11, 19 ; xvii. 15, 32-37). At
y rhan hon o'i hanes cawn y cyfeiriad canlynol yn niwedd
Psalm ]xxviii. :

' Etholodd hefyd Dafydd ei was, ac a'i

cymerth o gorlauau y defaid : oddi ar ol y defaid cyf-

ebron, y daeth ag ef i borthi Jacob ei bobl, ac Israel ei

etifeddiaeth. Yntau a'u porthodd hwynt yn ol perffeith-

rwydd ei galon, ac a'u triniodd wrth gyfarwyddyd ei

ddwylaw.'

Ymddengys fod sefyllfa bugail yn y Dwyrain yn yr
hen amseroedd gynt yn wahanol iawn oddiwrth yr hyn
ydyw yn y wlad hon yn bresenol. Benthycid cydmar-
iaethau oddiwrth ddyledswyddau bugeiHol i osod allan

ddyledswyddau breninoedd. Cawn gan hyny fod yr enw
yn cael ei roddi i freninoedd a tliywysogion, ac i lywod-

raethwyr a blaenoriaid eraill, dyledswydd y rhai ydoedd
llywodraethu, gwyho dros, arwain, a diogehi y bobl oedd
yn ddarostyngedig iddynt. Nid ydoedd yr iaith hon yn
cael ei harfer gan y Dwyreinwyr yn imig. Homer, pan
yn son am freninoedd a llywodraethwyr, a wna ddefnydd
aml o'r geiriau ' bugaU y bobl.' Yn yr Ysgrythyrau
Hebraeg gosodir y drychfeddwl aUan mewn amrywiol
ffyrdd. Jeremiah, pan yn cyfeirio at warchae Jerusalem
gan Nebuchodonosor a'i hioedd, a ddywed :

' Atti hi y
daw y bugeihaid a'u diadeUau

; yn ei herbyn hi o am-
gylch y gosodant eu pebyU

;
porant bob un yn ei le

'

(Jer. vi. 3, 6, 22, 23). Dy fugeihaid, brenin Assyria,'

medd Nahum, ' a'th bendefigion a orweddant
; gwasgerir

dy bobl ar y mynyddoedd, ac ni bydd a'u casglo' (iii. 18).

Darhmia Esaiah Jehofah fel hyn :
' Yr hwn wyf yn dweud

am Cyrus, Fy mugail yw, ac efe a gyflawna íy hoU ewyU-
ys ; gan ddywedyd wrth Jerusalem, Ti a adeiledir ; ac
wrth y deml, Ti a sylfeinir' (xhv. 28

;
gwel hefyd Jer. x.

21, 22 ; xxiii. 1-4 ; xxv. 34-38 ; xhx. 19 ; ]. 6 ; h. 23 ;

Ezec. xxxiv. 2-10, 23, 24 ; xxxvii. 24 ; Zech. xi. 3-5, 8,

15-17). [BUGEILIAID.]

Rlioddir yr enw hyd yn od i Dduw, a ciiyda priodoldeb

arbenig. Efe ydoedd, mewn modd neiUduo], Frenin
Israe] (1 Sam. viii. 7). Efe ydoedd nid yn unig eu peji-

Uywydd, ond eu harweiuydd, diogelydd, a gwaredwr. A
dyna y rheswm dros yr annerchiad prydfertli hwnw

:

' Gwrandaw, Fugai] Israel, yr ]ìwn wyt yn arwain
Josepli fel praidd.' 'Dyciiwel ni, Ddvxw, a Uewyrclia

dy wyneb ; a ni a achubir ' (Ps. Ixx. 1,19). ' Yr Ar-
yw fy mugail,' medd Dafydd, ' ni bydd eisiau arnaf. Efe
a wna i mi orwedd mewn porfeydd gweUtog, efe a'm

tywys ger ]]aw y dyfroedd tawe]. lë, pe rliodiwn ar liyd

g]yn cysgod angeu, nid ofnaf niwed, canys yr wyt ti

gyda mi ; dy wiaien a'tii ffon a'm cysurant ' (Ps. xxiii.

1, 2, 4; gwei hefyd Jer. xxxi. 10; Ezec. xxxi. 11-16,

30, 31).

Arddangoswyd y Messiaii gan y prop]iwyd Esaiah dan

y cymeriad o fugaii :
' We]e yr Arg]wydd Dduw a ddaw

yn erbyn y cadarn, a'i fraicii a iywodraetìia drosto. Fel

bugail y portha efe ei braidd, ai fraicli y casgl efe ei wyn,
ac a'u dwg yn ei fynwes, ac a goledda y mamogiaid'
(Esa. x]. 10, 11). Yn nyddiau ei gnawd dywedai ef ei

hun, ' Myfi yw y bugaii da. Y bugail da sydd yn rlioddi

ei einioes di-os y defaid' (loan. x. 11, 14). Geilw yr
apostol Paul ef yn ' Fugail mawr y defaid' (Heb. xiii. 20).

GeUw Pedr ef yn ' Fugai] ac Esgob eneidiau' (1 Pedr ii.

25), a'r 'Pen-bugaU' (v. 4).

Sonir am ei weinidogion, fei rhai â gofai eneidiau ar-

nynt dan yr enw bugeiUaid yn y T. N. (Act. xx. 28 ;

1 Pedr V. 2; Epii. iv. 11, 12).

BUGEILIAID. Yn yr H. D. cyfarfyddir â'r gair yn
Liyfr Jeremiali, ]]e y mae wedi caei ei ddwyn i mewn yn
afreidio] iawn i'r cyfieitiiiad cyffredin, Ue y dy]asid giynu

wrt]i y gair Ijugaii. Arferir ef yn fiigurol am freninoedd,

tywysogion, a Uywodraetliwyr eraiU, yn gywir yn yr un
ystyr a'r gair bugeiUaid defaid (xii. 10 ; xxii. 22 ; xxiii.

1, 2). Dyma ydyw ei ystyr yn Jer. iii. 15 :
' Mi a roddaf

i ciiwi fugeUiaid wrtli fodd fy ng]ia]on, y rliai a'cii porth-

chwi â gwybodaeth ac â deaU.' Mae yn arferiad cyffredin

i goffhau y geii'iau iiyn fe] pe cynwysent gyfeiriad at

weinidogion Cristionogol, ac at eu gwaitii yn rlioddi

addysg ddefnyddio] i'w pobi ; ond barnu yr ydym y dy]id
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eu deall am y llywiawdwyr a lywodraetlient Israel mewn
inodd doetli a deallus. Os yw y syniad o gyfranu addysg
yn gynwysedig o gwbl, nid dyma efallai ydyw y prif

ddryclifeddwl.

Ni clieir y gair hugaü ond unwaith yn y cyfieithiad

cyffredin o'r T. N., ac yno yr un gair ydyw (ttoí/uí/i') ac a

gyfieithir bugail mewn adnodau eraill :
' Efe a roddes rai

yn apostoUon, a rhai yn brophwydi, a rhai yn efëngylwyr,

a rhai yn fugeiUaid' (Eph. iv. 11). Nid ydym yn canfod

un priodoldeb yn y cyfnewidiad, er ein bod ni yn awr
wedi cynefino gymaint ag ef fel y mae wedi dyfod yn
air eithaf naturiol, ac y mae geiriau eraill deiHiedig oddi

Avi'tho wedi dyfod i arferiad cyfí'redin gyda golwg ar waith

y wcinidogaeth. Yr ydym yn son am ofal bugeiHol,

bugeiHo, &c.

BÜL, ueu MARCHES'YAN, yr wythfed mis o'r

flwyddyn eglwysig luddewig, a'r ail o'r un wladoh
Dechreua, yn ol y rabbiniaid, gyda newydd loer ein Hyd-
i'ef ni, ond yn ol Michaelis, ac eraiU a'i caiilynaiit, gyd
ag un Tachwedd. Gelwid ef Bul, fel yn arwyddo mis

y caicoíh/dd. Ar y 6fed dydd o'r mis hwn mae yr ludd-
ewon yn ymprydio er cof am dynu Uygaid Sedeciah gan
Nebuchodonosor, a Uofruddiad ei feibion (Jer. Uii. 10, 11).

Ar y 1.5fed dydd o liono y sefydlodd Jeroboam ei uchel-

wyl eihin-addolgar, mewn gwu'thwynebiad i wyl y pebyU
yn y mis o'r blaen (1 Bren. xii. 32, 33). Ar yr 17fed o

hono y dechreuodd y dihiw. Ar y 27fed o hono, y
flwydcîyn ganlyuol, y daeth Noah a'r creaduriaid byw
eraill allan o'r arch, ar ol i'r diluw sychu fynu (Gen. vii.

11 ; viii. 14). Yn y mis hwn y gorphenwyd adeiladu

teml Solomon (1 Bren. vi. 38).

BULWG. Arwydda y gair Hebraeg boshah unrhyw
chwyn diffrwyth (Job. xxxi. 40).

BUSTL, mae dau air yn cael eu cyfieithu yn fustl.

1. Uai, yn arwyddo cynyrch Uysieuol [Bosh]. 2. n"1~IÖ,

yu arwyddo cijnyrch anifeilaidcì, sef y bustl, neu yn
hytrach y fustl-bledren a'i allu i greu hile. Mae yr ad-

nodau canlynol yn esiamplau o hyn :
' Ei saethyddion ef

sydd yn fy amgylchu; mae efe yn hoUti fy arenau, ac nid

ydyw yu arbed
; y mae yu tyw^allt fy mustl ar y ddaiar

'

(Job xvi. 13). Efe a fty oddiwrth arfau haiarn ; a'r bwa
dur a'i trywana ef Efe a dynnir, ac a ddaw allan o'r

corph, a gloew-lafn a ddaw allan o'i fustl ef ' (xx. 24, 25).

Pa un a ydyw y gair x°^'/, ^ gyfieithir Lustl yn Matt.

xxvii. 34, ac yn cael ei arfer yn fíìgurol yn Act. viii. 23,

i gael ei ddeall am y cynyich Uysieuol neu gorphorol

sydd anhawdd dweud, ac nid yw o un pwys i benderfynu

y matter. Yn y ddwy adnod arwydda yn eglur rliyw

beth chwerw iawn. Yn Matthew arwydda gynyrch
llysieuyn

; yn Actau gynyrch y corph—h.y., hile.

BWA,arfa ddefnyddid mewn rhyfel, ac hefyd wrth hela,

wedi ei wneud o gorn, preu, dur, neu'r cyff'elyb
;
yr hwn,

wedi cael ei blygu â Uinyn wedi ei gylymu wrth y ddau
pen, wrth ddychwelyd i'w sefyllfa naturiol, a deifl saeth

i ffbrdd gyda mawr rym. Mae yn un o'r arfau henaf, a
mwyaf cyfíredinol yn y gwledydd mwyaf pellenig a bar-
baraidd, ac arferir ef weithiau am arfau rhyfel yn gyfiTred-

inol (Ps. xliv. G ; xlvi. 9). Cariai y Dwyreinwyr eu
l)wäu mewn codau, o ba rai y tynent hwynt aUan pan y
liwriadent saethu â hwynt. At yr arferiad hon y golygir

y cyfeiriai Habacuc pan ddywed, 'Llwyr noethwyd dy
fwa,' h.y., tynwyd ef allan o'i god ' (iii. 9).

Yr ydys wedi golygu na wna yr Hebreaid fawr ddefn-
ydd o'r bwa mewn rhyfel hyd ddyddiau Dafydd, yr hwn,
yn ol y C. C, ' a ddywedodd am ddysgu meibion Judah
i saethu â bwa' (2 Sam. i. 18) ; ond sylwa Dr. Robinson
yn briodol nad ydyw y gair ' saethu ' â bwa yn yr Heb-
raeg, a'i fod yn trosglwyddo syniad gau. Dylasai gael

ei gyfieithu ' dysgu iddynt y b^va,' h.y., cân y hwa—sef

marwnad Dafydd i Saul a Jonathan—yr hon a elwir feUy
oddiwrth y son am ' fwa Jonathan ' yn adn. 22. Mae y
duU hwn o ddynodi cân, neu ran o lyfr, yn gyfíi'edin yn
y Dwyrain. Er esiampl, yn y Koran gelwir yr aU Sura
yn FinccJì, oblegid y coífa geir ynddi am yr anner goch.

Mae dweud i Dafydd ' eu dysgu i saethu â bwa' yn beth
hoUol estronol i'r pwnc mewn Uaw ; tra mae y deong-
liad a gynygir yn awr yn gwbl i'r pwrpas, oblegid ych-
wanegir yn uniongyrchol, ' Wele mae yn ysgrifenedig yn
Llyfr Jaser.'

Torihwa, neu fica dur, ydyw dinystrio gaUu milwraidd
a nerth cenedloedd neu bersonau (Hos. i. 5 ; xlix. 35).

Btca Duw (Ps. xviii. 34) ydyw ei allu, ei ddoethineb, a'i

ragluniaeth, trwy y rhai yr amddiffyn ei bobl, ac y din-

ystria ei elynion â saethau newyn, rhyfel, pla, neu yr
offerynau dynol trwy y rhai y cyflawna ei farnedigaethau,

y rhai ydynt hefyd saethau i osod ar ei fwa (Ps. vii. 12 ;

Deut. xxxii. 23-25 ; Ezec. v. 16).

BWA, sydd gynwysedig o un neu ddau fwa neu arcJies

wedi eu taflu yn groes i'r wybr, a chwedi eu Uiwio â hoU
liwiau y prismatic spectrum. Gan na welir y bwa byth
ond pan fyddo yr haul yn tywynu, a'r gwlaw yn disgyn,

mae wedi cael ei briodoli yn gyffi-edinol i decomposition

goleu gwyn gan wrthdoriad dyferynau o wlaw a'u had-

lewyrchiad o fewn y dyferynau. Mae cynyrchiad bwäu
gan ewyn rliaiadrau yn brawf o'u tarddiad {Edin. Ency.
art. 'Optics,' XV. 616).

Ar ol y diluw ordeiniodd Duw y bwa i fod yn arwydd
o gyfamod rhyugddo ef a'r ddaiar ' ha chai dyfroedd y
diluw mwy i ddifetha pob cnawd' (Gen. ix. 12 17): ac

er ei fod yn awr yn beth cyflredin, etto pan ganfyddom
ef, dylem edrych arno fel sicrhad na chaiff" y ddaiar a'i

thrigolion ddim o'i dinystrio drachefn gan ddiluw. Mae
cyfeiríadau at y bwa yn Dat. iv. 3 a x. 1.

BWYD. Yr oedd bwyd yr Hebreaid wedi ei reoli

gan ordeiniad Duw. Yr oeddid wedi enwi pa anifeiliaid

yr oeddynt i'w bwyta, a pheidio eu bwyta (Lef xi. ; Deut.

xiv. 3-21). Nid oedd dim gw^aed, na chnawd a gwaed
ynddo, na brasder anifeiliaid a aberthid, i gael eu bwyta.

GeUir cael allan olygiadau'r Hebreaid am fywoliaeth fras

oddiwrth yr hyn oedd gan Solomon ar ei fwrdd : 'A
bwyd Solomon beunydd oedd ddeg corus ar hugain o

beUliaid, a thri ugain corus o flawd, deg o ychain pasg-

edig, ac ugain o ychain porfadwy, a chant o ddefaid,

heblaw ceirw ac iyrchod, a buail, ac ednod breision

'

(1 Bren. iv. 22, 23). Nid ymddengys eu bod yn ddes-

tlus {nicc) iawu gyda golwg ar drin a blasuso eu bwyd.

Halen ydoedd yr unig beth a ddefnyddid i flasuso yr

hyn barotoid yn y deml, os na wnawn ychwanegu yr

oÌew ynghyd â'r hwn y pobid y bwyd-oflrymau (Lef

xvi. 14-18). Bwyteid oen y pasg gyda dail syrion,

halen, mel, ymenyn, ac olew, ac efallai y defnyddient ryw
fath o lysiau peraroglus yn eu Jiashes. Ymddengys taw
yr arferiad yn yr hen amser boreuol ydoedd i bob un o'r

gwahoddedigion fod â bwrdd iddo ei hun ; dywedir y
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dilynir yr arferiad yn bresenol gan drigolion China a

cheuedloedd Dwyreiniol eraill ; a'r anrhydedd mwyaf
allasid ddangos i un gwahoddedig ydoedd rhoddi iddo

gyflawnder o'i flaen (Gen. xviii. 6-8 ; xìiii. 34 ; 1 Sam.

iv. 5). Yr oedd cenedloedd weithiau yn gwrthod cyd-

fwyta. Ni wnai yr Aiphtiaid gyd-fwyta â'r Hebreaid

(Gen. xliii. 32). Gochelai yr luddewou gyd-fwyta â

phaganiaid, ac yr oeddynt hwy a'r Sariiariaid yn anfodd-

lawn i gynysgaethu eu gilydd ag ymborth (Luc ix. 5 1-.53

;

loan iv. 9). Gwnai y gwrrywaid a'r benywaid fwyta

mewn gwahanol ystafelloedd ; dyma'r arferiad cyffredin

me^yn rhai rhanau o'r Dwyrain (Esther i. 9). Ÿr oedd
eneinio penau y gwahoddedigion, miwsig, a dawnsio, yn
gyffredin yn eu gwleddoedd (Luc vii. 37 ; xv. 2.5).

Yn mhlith luddewon y dyddiau presenol, bendithia y
penteulu neu y penaeth y bara, ac yna bendithia y gwin.

Gyda eu bod yn cymeryd y gwydraid olaf adrodda weddi
go hir a diolch, ac adrodda y cwmpeini y nawfed a'r

ddegfed adnodau o Ps. xxxiv. Maent mor goelgrefyddol

o ddestlus fel na fwytant fwyd wedi ei drin gan Gristion-

ogion neu baganiaid. Ni chymysgant un Uaeth-fwyd â

chig, ac ni chymerant laeth, ymenyn, neu gaws yn union
ar ol cig ; ac ni ddefnyddiant yr un offer neu lestri i

drin neu gynwys eu llaeth-fwyd ac a ddefnyddiant ar

gyfer eu cig-fwyd.

Darfu dilead y ddeddf seremoniol trwy angeu Crist

ddifod y gwahaniaeth deddfol rhwng bwydydd ; ond er

rnwyn gochelyd tramgwyddo luddewon gwan wedi troi

yn Gristionogion, ac yn anhawdd eu hennill oddiwrth eu
hen arferion, darfu i'r cynghor yn Jerusalem ofyn i'w

brodyr Cristionogol i ymgadw oddiwrth fwydydd wedi
eu haberthu i eilunod, ac oddiwrth bethau a dagwyd, ac

oddiwrth waed (Act. xv. 29). Darfu i'r pwnc o fwyta
pethau wedi eu hoffrymu i eilunod, a'r rliai, ar ol eu
hoffrymiad, a werthid weithiau yn y farchnad gyhoeddus,
achosi nid cythrwfl bychan. Mae Paul yn pendeifynu
fod bwyd yn lân ac heb wahaniaeth ynddo ei hun ; ac y
gaUesid bwyta pa beth bynag ydcedd wedi cael ei brynu
yn y farchnad heb un petrusder cydwybod ; ond cynghora
yn selog i ymgadw oddiwrth gig a aberthwyd i eilunod,

neu unrhyw beth dibwys ynddo ei hun, os oedd tuedd
ynddo i fod yn rhwystr i un, neu fod yu achos o ddolurio

un gydwybod dyner, a chyhudda y sawl a wnelo hyn o

ddinystrio eu brodyr Cristionogol, dros y rhai y bu farw
Crist (Rhuf xiv. ; 1 Cor. viii ; x. 23-33).
BWYD-BRYDIAU. Ymddengys fod bwyd-brydiau

yr Hebreaid yn gynwysedig o giniaw a swper (Luc xiv.

12). Eu harferiad ydoedd cymeryd ciniaw ysgafn yn
gynnar yn y dydd, oddeutu deg neu unarddeg, ac yn
gynwysedig o ffrwythau, llaeth, &c. Cynygodd Joseph
ar fod i'w frodyr giniawa gyd ag ef ganol dydd (Gen.
x]iii. 16). Er y gallai y ciniaw fod yn bryd ysgafn, etto

yraddengys y gwneid defnydd o gig, o'r hyn leiaf ar rai

achlysuron (Geu. xviii. 1-8; x]iii. 16; Diar. xv. 17;
Matt. xxii. 4; loan xxi. 3-13, 15). Ond prif fwyd-bryd
yr luddewon ydoedd swper, yr hwn a gymerid yn gynar
yn yr hwyr. Cynelid eu gwleddoedd yn gyffredin ar
amser swper, obiegid mae gwres yr hin mewn gwledydd
poetliion yn lieihau yr archwaeth at fwyd, a'r duedd i fod
yn liawen. At swper, fel prif fwyd-bryd yr luddewon,
mae genym amryw gyfeiriadau yn y T. N. ' Herod ar
ddydd ei enedigaeth a wuaeth swper i'w benaethiaid, a'i

flaenoriaid, a goreugwyr Gahlea' (Marc vi. 21). 'Rhyw
wr a wnaetli swper mawr, ac a walioddodd ]awer ' (Luc
xiv. 16 ; gwel hefyd ad. 21-24). Pan ddaeth ein líar-

glwydd i Bethania, cliwech diwrnod cyn y Pasg, 'gwnaetli-

ant iddo swper' (loan xii. 1, 2). Yciiydig ddyddiau ar
oi liyn, ar y nos y bradych^yyd ef, sefydlodd ordinhad
ddlfrifoi-ddwys i gadw coffa am ei farwolaeth, yr iion a
ordeiniodd i barliau yn ei eglwys liyd ddiwedd amser.
Geilw yr aposto] Pau] ]iwn mewn modd arljenig yn
'Swper yr Arglwydd' (1 Cor. xi. 20, 23-32). Yn Llyfr

y Datguddiad mae genym gyfeiriad at swper fel y prif

biyd :
' Ysgrifena, Bendigedig yw y riiai a eiwir i swper

neithior yr Oen ' (xix, 9) ; ac etto (ad. 17, 18): 'Ac mi a
weiais angel yn sefy]] yn yr ]iau], ac efe a lefodd â llef

uchel, gan ddywedyd wrt]i yr ]io]l adar oedd yn ehedeg
trwy ganol y nef, Deuwch ac ynigesg]\vch i swper y Duw
mawr ; fel y bwytaocli gig breninoedd, a chig pen-cap-
teniaid, a cliig y cedyrn, a cliig meirch, a'r rliai sydd yn
eistedd arnynt, a chig holl ryddion a chaetliion, a bychain
a mawrion.' Swper oruclieî mewn gwirionedd !

Dyrcliefid gweddi ar bryd bwyd (1 Sam. ix. 13). Mae
y ffurf-weddi a ddyrchefid yn amser ein Harglwydd, cyn
ac ar ol bwyd, wedi ei diogelu gan y Talmudistiaid. Yr
oedd fel y caulyn :

' Bendigedig wyt ti, O Arglwydd ein

Duw, brenin y byd, yr liwn sydd wedi cyuyrchu y bwyd
neu y ddiod hon ' (fel y dygwyddai fod) ' o'r ddaiar neu
o'r winwydden.' Cadwai ein Harglwydd at yr arferiad o
weddio, neu dalu diolch (Matt. xiv. 19; xv. 26; xxvi. 26,

27), ac felly y gwnai y Cristionogion cyntaf (1 Cor. x. 30;
1 Tim. iv. 4, 5).

Ni wnai yr Hebreaid ddefnydd o gylliH a ffyrch wrth

y bwrdd fel y gwnawn ni. Trosgiwyddid y bwyd o'r

ddysgl i'r genau gan y Uaw, fel mae yn arferiad yn awr
yn y Dwyrain ; ac ymddengys ei bod yn arferiad i gyf-

ranogi o un ddysgl gyffredin (Rutli ii. 14; Diar. xix. 2 4

;

loan xiii. 26).

Mae llawer o'r Arabiaid a chenedloedd Dwyreiuiol
eraiU nad ydynt byth yn defnyddio Uwy i fwyta eu bwyd.
Trocliant eu dwylaw yn y Uaeth, yr hwn a osodir ger eu
bron mewn phiol bren, a chodant ef i'w genau â'u llaw.

Dywed Jowett i'r lioll wahoddedigion yn y teulu lle yr
arosai efe lielpu eu liunain o'r un ddysgl, ac nid ocdd yn
beth anghyffredin i weled dwj'law pedwar neu bump o

Arabiaid yn y ddysgl ar yr un pryd. ' Ni fuaswn yn
sylwi,' eb efe, 'ar amgylchiad mor ddibwys, oni buasai ei

fod yn taflu goleu ar hanes yr efengylwr am y Swper
Diweddaf : "Yr hwn a wlycli ei law gyda mi yn y ddysgl

I

a'm bradycha i." Oddiwrth hyn gellir casglu yr eisteddai

Judas yn agos at ein Harglwydd, efallai yn nesaf atto ar

un ochr. loan, yr hwn oedd yn pwyso ar fynwes lesu,

a d^darlunia y ffaitli trwy adrodd amgylchiad newydd :

Ar ei waith yn gofyn, "Àrglwydd, pwy jw efe ? lesu a
attebodd, Hwnw yw efe, i'r hwn y rhoddaf fi damaid
wedi i mi ei wlychu ; ac wedi iddo ei wlycliu, efe a'i

rlioddodd i Judas Iscariot, fab Simou." Pan gai meistr

y t ryw ddewis damaid yn y ddysgl, cymerai ef allan ac

a'i dygai at fy ngenau i. Dynia beth oedd gwir Iiarch

yn ol y drychfeddwl Syriaidd ; a phe buaswn inau ddim
ond yn foesgar, buaswoi wedi agor ly ngenau i'w dder-
byn. Wrtli fy mod i yn pwyntio at y ddysgl, bu mor
dda a'i osod yn hono' (Jowett, líes. in Sjjria, 2S4).

Golchent eu dwylaw cyn bwyta, yr hyn oedd yn
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eitluif aiigenrheidiol ar gyfrif eu diill o fwyta (Marc vii.

2, 3, 5).

Mae y duU hwn o fwyta a r bysedd, fel y gwneir yn
yr Aipht, a gwledydd Dwyreiniol eraill,' medd Lane, 'yn

íwy glanwaith nac y gellir ddycliyinygu gan Enropeaid

y rhai na welsant mo liono, neu ei glywed yn cael ei

iawn ddarhuiio' (Lane, Jìíodern Egyptians, i. 178).

Yr oedd, hyd yn od yn yr amserau boreuol, wahaniaeth

yn y seddau mewn gwleddoedd (1 Sam. ix. 22). Yn
amser Crist dewisai y Piiariseaid, ac efallai eraill, y prif

leoedd iddynt eu hunain (Luc xiv. 7). Yn Persia arferir

y manyldra mwyaf wrth ddewis llefydd, fel y byddo pob
un yn eistedd yn y lle y dylai yn ol ei radd (Perkins,

Jíesidence in Fersia, 2G7). Efallai mai felly yr oedd hi

yh mhhth yr luddewon, a thyna y rheswm dros gynghor
ein Harglwydd (ad. 8-11). Wrth gymeryd lle uchel

gallasai dyu ddwyii ei hun i warth ; wrth gymeryd Ue
isel, ar y Uaw arall, gallasai gyrhaedd anrhydedd.

Nis gall dim fod yn fwy cysegredig i Arabian na
pherson ac eiddo un y byddo wedi bwyta bai"a gyd ag ef

Mae yn debygol y cydnabyddid yr arferiad o rwymo
cyfeillgarwch trwy fwyta bara yn mhhth yr luddewon,
o'r hyn lleiaf edrycliid ar dori yr arferiad fel mwyhad o'r

angharedigrwydd. A dyma efallai oedd y rlieswm dros

gwyn y Psalmydd :
' Hefyd y gwr oedd anwyl genyf, yr

hwn a ymddiriedais iddo, ac a fwytaodd fy mara, a
ddyrchafodd ei sawdl i'm herbyn ' (Ps. xH. 9), geiriau at

ba rai y cyfeiria ein Harglwydd fel rhai cymhwysiadol
atto ei hun (loan xiii. 18).

Bwyd-Brydiau, Dull y Corph wrth eu Bwyta.
Yn yr H. D. ymddengys fod yr arferiad o eistedd wrth
fwyta yn un cyftredinol. Sylwir gan Philo i 'Joseph
wneud i'w frodyr eistedd yn ol eu hoedran ; oblegid nid

DCLL DWYlìIiINIÜL O Lhlí-olfAHDD WKrll K\V YIl-ltl:YlllAL'.

oedd dynion ddim wedi arfer gorwedd ar welyau ar

brydiau bwyd.' Mae y geiriau yn y Cyfieithiad Groeg
o'r H. D. ac yn yr un Cymraeg—'Yna yr eisteddasant

ger ei fron ef ' (Gen. xhii. 33)—yn gyfieithiad llythyrenol

o'r Hebraeg. Yn yr un modd Solomon—'Pan eisteddech
i fwyta gyda thywysog' (Diar. xxiii. 1). Ond gorchwyl
diddiwedd fyddai coft'hau yr holl esiamplau ellid eu dwyn
yn mlaen. Digon yw dywedyd, raai dyma y dull unft"urf

o osod allan dull y corph wrth y bwrdd yn yr H. D. ac
ydyw ùvaK:\'ivw {lled-orwedd) , neu ryw air cyfystyr yn cael

ei ddefnyddio yn y T. N. Mae y gair Hebraeg yr un
raor ansicr ei ystyr a'r un Groeg.

Yr ydys wedi tybied fod geiriau Araos yn ífafriol i

dyb wahanol :
' Gorwedd y maent ar welyau ií'ori, ac

ymestyn ar eu glythau, a bwyta yr wyn o'r praidd, a'r

Iloi o ganol y cut; y rhai a ddatganant gyda Ilais y nabl;

dychymygasant iddynt eu hun otí'er cerdd raegi.s Dafydd;

y rhai a yfant win raewn phiolau, ac a yrairant â'r enaint

penaf, ond nid yraofidiant am ddryllio Joseph ' (vi. 4-6).

Ond ni phrofai hyn mewn un raodd fod yr Israeliaid yn
arfer y pryd hwnw eistedd ar welyau pan yn bwyta

;

darluniad ydyw y cyfan o'r moethusrwydd a'r glythineb

yn mha rai yr ymbleserai y dospeirth cyfoethog, ac ar

gyfrif hyn mae yn y prophwyd eu ceryddu yn yr iaith

lemaf, ac yn eu bygwth â'r gospedigaeth drymaf
Yn yr ysgrifeniadau Apocryphaidd, y rhai a gyfansodd-

wyd ar ol yr H. D., ac efallai o flaen buddugoliaethau
Macedonia, er yti flaenorol i Iyfrau yr un Newydd, y cawn
yr awgrymiadau cyntaf ynghylch y cyfnewidiad yn null

neu ystum y corph. Dywedir am Judith, yn y cyfieithiad

cyft'redin, darfod ' i'w morwynion ledu iddi ar y llawr, ar

gyfer Olophernes, y crwyn a gawsai hi gan Bagoas i'w

chyfraid ei hun beunydd, fel yr eisteddai hi, ae y bwytai
arnynt' (eíV tÓ èo-ôíetp KaraK\ívoiu.évrjv è-w avTÛiv—yn Ilyth-

yrenol, ' fel y bwytai hi yn ei gorwedd arnynt ;
' Judith

xii. 15). Etto yn Tobit

—

uvéTre<ra tov (^ayel^ (nid ' mi eis-

teddais,' ond'fjorweddais laicrì fwyta,;' Tobit ii. 1). Nid
oes genym un prawf hanesyddol i ddaugos oddiwrth bwy
y disgynodd yr arferiad i blith yr luddewon. Cawn hi

yn Uys Persia (Esther L 6 ; vii. 8) ; ond pa un a ddarfu
iddynt ei mabwysiadu oddiwrth y Persiaid, i ba rai y
buont yn liir yn ddarostyngedig, neu pa le y cawsant hi,

nid ydys yn gwybod. Mae felly ryw brawf na wnai yr
luddewon Iynu wrth bob arferiad cenedlaethol mor ys-

tyfuig ac yr ydys yn aml wedi tybied. Mae yn hynod
iawn fod y cyfnewidiad wedi dyfod mor gyftredin yn
Judea yn amser ein Hachawdwr, fel y gwnai y bobl

gyftredin bob araser gydft'urfio á hi. Darlunir y torfeydd

y darfu ein Harglwydd eu porthi ddwy waith yn y di-

fíaethwch fel yn gorwedd, neu eistedd, ar y ddaiar. Mae
yn hynod i'n cyfieithwyr ni yma, trwy gam ddeongli un
gair, eu darlunio hwynt yn ddieithriad fel yn glynu wrth
arferiad ac ydoedd wedi ei hen roddi i fynu ganddynt.

Gellir efallai ddweud nad ydyw dull y corph wrth
fwyta yn amgylchiad o un pwys er iawn ddeall yr ad-

nodau Ile y crybwyllir yn achlysurol ara dano ; ac heblaw
hyny, fe yraddengys i ni, bobl y. dyddiau diweddaf
hyn, fod yr yraadroddion ' eistedd i lawr i fwyta,' neu
' yraorwedd wrth y bwrdd,' yn dynodi rhyw annaturiol-

deb neu ledchwithdod anghyflfredin. Yn awr, mae yn
rhaid cyfaddef nad ydyw weithiau o un pwys er deall

adnod pa un a ydyw yr amgylchiad ar yr hon y dibyna
yr addysg a gyfranir yn dibynu yn yr hanes yn cael ei

iawn ddeall ueu beidio. Mae dau wyrth y pysgod a'r

torthau yr un o ran pob dyben raoesol, gan nad pa un ai

yn eu heistedd neu eu lled-orwedd y darfu iddynt gyf-

ranogi o honynt. Gellir dweud yr un peth am y rhan
fwyaf o'r cyfryw hanesion.

Ond y mae y cyfryw gamsyniadau wrth gyfieithu, gan
pa mor ddibwys y gallant ymddangos, weithiau yn niw-

eidiol i'r ystyr, ac yn gwneud hanes egliu' yn annealladwy

a gwrthun. Mae genyra esiarapl o hyn yn yr adnodau
canlynol fel y darllenir hwy yn y cyfieithiad cyft"i-edin :

'Ac un o'r Phariseaid a ddymunodd ai-no fwyta gyd ag ef

;

17
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ac yntau a aetli i. d y Pharisead, ac a eisteddodd i fwyta..

Ac wele gwraig yn y ddinas, yr hon oedd bechadures,

pan wybu hi fod yr lesu yn eistedd ar y bwrdd yn nh
y Pharisead, a ddug flwch o enaint, a chan sefyll wrth ei

draed efor tu ol, ac wi/lo, hi a ddtchreiiodd olchi ei draed

ef â dagrau, ac a\i sj/chodd â c/wallt ei phen, a hi a giisnn-

odd ei drued ef ac au hirodd â'r enaint ' (Luc vii. 36-38).

Yn awr, fe wel unrhyw ddyn a ystyiúo yr hanes yma yn
bwyllog nas gallasai ddim cymeiyd Ue. Os oedd Crist

ac eraill yn eistedd wrth y bwrdd yn ol ein dull ni, nis

gallasai y wraig fod o'r tu cefn iddynt pan yn gwneud yr

hyn ddywedir iddi wneud yma. Mae yn rhaid ei bod

feUy o dan y bwrdd. Gwnaethai y cadeiriau ar ba rai

yr eisteddai y gwahoddedigion ei rhwystro hi yn efíeithiol

rhag dyfod o'r tu cefn iddynt. Dywedir hefyd ei bod yn
sefyll pan y golchai ei draed á'i dagrau, y sychai h.wynt â

gwallt ei phen, ac yr eneiniai hwynt â'r enaint. Ar y dyb-

iaeth eu bod yn eistedd, nis gallasai ei chorph mewn un

modd fod yn union-syth ; rhaid ei bod o leiaf naiU ai yn
penhno neu yn gorwedd ar y llawr. Mae yr anghyson-

derau hyn yn diflanu ar unwaith pan ganiateir i'r efengyJ-

ydd i siarad drosto ei liun, oblegid yn lle dweud i'r lesu

eistedd, dywed yn bendant taw lled-orwedd a wtiai (ài'e/c-

Xt'0>;). Mae gwybodaeth o'u duU o eistedd wrth y bwrdd
yn gwneud pob peth yn yr hanes yn eglur i'r meddwl
mwyaf pwl.

Yn eu gwleddoedd trefnid pethau yn gyffredin fel hyn

:

Gosodid tair esmwyth-fainc neu lythau ar ffurf y llyth-

yren Roeg 11
; gosodid y bwrdd yn y canol, a gadewid

ei phen isaf yn agored fel byddai Ile gan y gweinidogion

i osod a symud y dysglau, a gweini i'r gwahoddedigion.

Yr oedd y tair ochr eraiU wedi eu hamgylchu gan yr

esmwyth-feinciau, a dyna paham y cafodd yr enw triclin-

ium. Hpu)TOK\i<ria y gelwid yr esmwyth-íiiinc ganol, yr

hon oedd wrth ben uchaf y bwrdd, ac a gyfrifid mewn
canlyniad y Ue mwyaf anrhydeddus, a'r hwn y dywedir
wrthym a fawr chwenychid gan y Phariseaid (Matt. xxiii.

6). Ajox'T|OiícAii'oç y gelwid y person i ba un yr ymddir-
iedid y gorchwyl o lywodraethu y wledd (loau ii. 8).

Gorweddai y gwahoddedigion â'u traed o'r tu ol iddynt,

ar led-oledd, yn groes i'r esmwyth-feinciau, y i-hai a

orchuddid gan y fath frethyn neu dapin-we [tapestri/) ac

a gyfattebai i gymeriad rhoddwr y wledd. Gan ei fod

yn angenrheidiol, er mwyn bod yn gyfleus i fwyta, i'r

esmwyth-feinciau fod dipyn yn uwch na'r bwrdd, yr oedd

y gwahoddedigion efaUai yn dair troedfedd neu ychwaneg
uwchlaw y Uawr. Pan gymerir 'y manyUon hyn i ystyr-

iaeth, mae pob amgylchiad a enwir yn yr hanes yn ym-
ddangos yn berffaith gysou a deaUadwy. Symud hyn
hefyd y rhwystr sydd yn yr hanes a roddir gan loan am
Swper y Pasg, pan, yn ol ein cyfieithiad ni, yr eisteddai

Crist wrth y bwrdd, ac yn ol un adnod, y dywedir fod

un o'i ddisgyblion yn pwyso ar ei fynwes, ac mewn un
arall ei fod yn pwyso ar ei ddwyfron. Er fod y corph-

agweddau hyn yn anghytunol a'n duU ni o eistedd ar

fwyd-brydiau, yr oedd yn naturiol ganlyn eu duU hwy.
Gan y gogwyddent yn mlaen, mewn cyfeiriad Ued-oledd,

gan borthi eu hunain â'u Uaw ddehau a gorphwys ar ea
Uaw aswy, nid cynt y peidieut a bwyta a Ued-orwedd
ychydig nac y deuai pen pob un yn agos at fynwes y
person nesaf ar y Uaw aswy (CampbeU, Gospels, ii. 32).

Ymddengys yr arwydda yr ymadrodd, fel y ceir hi yn y

T. N. (Luc xvi. 22, 23 ; loah i. 18 ; xiii. 23), fod eistedd

yn nesaf islaw, neu ar fynwes meistr y wledd, yn cael ei

ystyried y Ue mwyaf dewisol, ac a ddangosir yn ol

adroddiadau Kypke a Wetstein ei fod yn caeJ ei roddi i

gysylUiadau agos ac anwyl.

BYD. Mae yr luddewon yn gwahaniaethu y byd o

ran Ue, trwy ei ranu i'r byd isaf y ddaiar a'r awyr, byd y
nef a'r ser, a'r byd uchaf; neu, fel y gwna eraiU ei ranu,

byd y ddaiar a'r awyr, byd angeUon, a byd uchaf yspryd-
ion ymadawedig, a elwir y drydedd nef ran parhad,
rhanant ef i'r byd cyn y diUiw, y byd presenol cyn y
Messiah, y byd nesaf dan y Messiah, byd yr adgyfodiad,

a'r byd tragywyddol. Mewn cyfeiriad. at y rhaniadau
hyn enwa Paul fydoedd (Heb. i. 2). Yn yr Ysgrythyr
arwydda y byd— 1 . Y byd fel yn gynwysedig o'r uefoedd

a'r ddaiar ynghyd, a'r hoU bethau sydd ynddynt (loan i.

10), neu y nefoedd a'r hyn a gynwysant hwy (Ps. xc. 2),

neu ranau trigianol y ddaiar (Ps. xxiv. 1 ; xcviii. 7).

2. Y dynion a drigant ar y ddaiar; ac naiU ai yr oU o hon-
ynt (Rhuf V. 12); neu rif anmhenderfynol o honynt (loan

vii. 4 ; Esa. xiii. 1 1) ; neu lawer, rlian fawr o honynt
(Matt. xviii. 7 ; loan iv. 42) ; pawb neu y rhan fwyaf o

ddeihaid yr ymerodraeth Rufeinig, a gyfenwir feUy

oblegid ei eangder (Luc ii. 1 ; Dat. xiii. 3) ; neu y cen-

edloedd fel ar wahan oddiwrth yr luddewon (Rhuf xi.

12 ; 1 loan ii. 2) ; neu y rhan ddrygionus anaiíanedig, a

elwir feUy oblegid mai y nhwy ydyw y blaid liosocaf o

ddynion ar y ddaiar (loan xiv. 1 7, 22 ; xv. 18, 19; xvii.

9, 14; 1 loan v. 19). 3. Y Uygredd cnawdol sydd yn
ffynu ar y ddaiar (Gal. i. 4; Eph. ii. 2; lago i. 27; 1 loan
ii. 15, IG). 4. SefyUfa fydol ueu ddaiarol (Ps. lxxiii. 12;

Luc xvi. 8 ; 1 loan iv. 5) ; dan ba un y geUir rhestru

anrhydedd, pleserau, a phethau da y bywyd presenol

(Gal. vi. 14; 1 Cor. vii. 31). Nid yw teyrnas Crist o'r

byd hwn ; nid yw yn ddaiarol yn ei dechreuad, ei natur,

a'i thuedd (loau xviii. 36). ' Y byd hwnw' a ddynoda y
sefyUfa nefol (Luc xx. 35). ' Y byd a ddaw' a arwydda
amser yr efengyl ar ol adgyfodiad Crist, neu yr eglwys

yn ol ei ffurf dan y T. N. (Heb. ii. 5 ; vi. 5), neu ei sefyUfa

ddyfodol a thragywyddol (Matt. xii. 32). Mae yr ethol-

edigion a'r saint wedi eu tynu aUan o'r byd : wedi eu

neiUduo oddiwrth y gweddiU o ddynolryw, i gael eu

hachub gan Grist a'u gwneud yn ddarostyngedig iddo

(loan' xvii. 6, 9) ; ond nid ydynt aUan o'r byd o ran êu
cyrph a'u preswylfod (loan xvii. 15). Byd o anghyfiawn-

der ydyw y tafod ; mae ei eiriau yn cynwys petli dirfawr

o ddrygioni (lago iii. 6).

Efallai ei fod yn syniad cyff'reíUn y golygai Pedr, paii

yn darlunio dinystr dyfodol y byd (2 Pedr iii. 10, 12, 13),

y cai sylwedd y ddaiar ei Uwyr losgi, os nid ei difodi gan
dân. Mae y golygiad hwn yn cyfodi oddiar gau syniadau

mewn perthynas i natur gweithrediadau tân. Mae fferyU-

iaeth yn medru dangos nad oes un gronyn un defnydd yn
cael ei ddifodi gan y tun poethaf ; nad yw tan yn gwneud
dim ond newid ffurf sylweddau. Mae fferyUiaeth hefyd

yn ein dysgu fod y rhanau mwyaf sylweddol a lUosog o'n

daiar ni wedi cael eu Uosgi eisoes, ac er y diclion i wres

eu toddi unwaitli etto, nis gaU eu Uosgi. Ac nid oes dim
ar neu o fewn y ddaiar ag y geUir eu Uosgi ond Uysiau,

anifeihaid, ac ycliydig r/ases. Mae liyn oU yn cyduno â

iaith Pedr : 'Y.nefoedd a ant heibio gyda tliwrf, a'r

defnyddiau gan wir wres a doddant, a'r ddaiar a'r gwaith
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a fyddo yiiddi a losgir.' 'Eithr/ eb efe, 'nefoedd newydd,
a daiar newydd, yr ydym ni yn ol ei addewid ef yn
eu dysgwyl, yn y rhai y niae cyfiawnder yn cartrefu'

(IIitchcock, /£'e%2b?^ of Geologi), 6). Mae llawer, yn wir,

yn tybied, ac nid ydyw y dyb yn yniddangos yn anheb-

ygol, fel yn nyddiau Noah y purwyd ein daiar á'r bedydd
o ddwfr, felly ar ryw adeg ddyfodol, wedi ei phuro trwy
weithrediad fân, y cyfaddasir hi o'r newydd fel trigfan y
bendio-edio-.

BYW, yu meddu bywyd. Mae dyn yii fyw yu 1. Yn
naturiol (üen. xliii. 27). 2. Yn oruwch-naturiol, pan wedi
ei gyfodi oddiwrth y ineirw (Luc xxiv. 23). 3. Yn
ysprydol, pan wedi ei gyfiawnhau, ei ail eni, a'i sanct-

eiddio (Luc xv. 24-32). Bìjw i Dduw ydyw bod yn
gyflwynedig i'w anrhydedd a'i wasanaeth (Hhuf vi. 11;
2 Cor. V. 1.5). 4. Mewn tyb yn uuig, pan fyddo dynion
yn ofer ddychymygu eu huuain yn aUuog i gyfiawrii

gweithredoedd da, a'u bod yn santaidd ac yn gyfiawn, a

chanddynt hawl i fywyd tragywyddol : fel hyn mae dyn-
ion yn fuw lieb y ddeddf h.y., heb ei hargyhoeddiadau.
(Rhuf vu. 9).

c

CAB, mesur yn cynwys, yn ol y rabbiniaid, y chwech-
fed rau o seah. Ni chyfarfyddir â'r gair ond yn 2 Bren.

vi. 25. [Mesurau.]
CABLEDD. Mae y gair Groeg /SAao-c^i/ju/a, oddiwrth

yr hwn mae y gair Saisoneg hlasphemy yn dyfod, yn
arwyddo yu briodol athrod, difenwad, neu iaith ddifenwawl,

yn erbyn pwy bynag y dywedir ef, gan nad pa un ai

Duw, angel, dyn, neu ddiafol. Nid oedd, gan hyny, un
angenrheidrwydd am ddwyn y gair Groeg hwn mewn i'r

iaitli Saisoneg, gan y gallasai rhyw air cyfystyr wneud y
tro yn ei le. Gwell fuasai cyfieithu y gair gwreiddiol fel

y gwnawd yn y C. C. Mae yn amlwg fod y gair /SAatr-

ipiifjita, a'r ferf o ba un mae yn tarddu, yn caei ei arfer am
ddirmyg na fwriadwyd mo hono yn erbyn Duw, megis
Matt. xii. 31, 32; xxvii. 3.9; Marc xv. 29; Luc xxii. 65;
xxiii. 39; líhuf iii. 8; xiv. 16; 1 Cor. iv. 13; x. 30;
Eph. iv. 31 ; 1 Tim. vi. 4 ; Tit. iii. 2 ; 1 Pedr iv. 4, 14

;

Judas 9, 10 ; Act. vi. 11-13 ; 2 Pedr ii. 10, 11. Yn y
rhan fwyaf o'r adnodau hyn nid yw y cyfieithwyr Sais-

onig wedi arfer y gair hlaspheniy, ond difenwi, dweud yn
dch-wg, &c. Mae y cyfieithwyr Cynireig wedi bod yn
fwy dedwydd na'r rliai Saisoneg yu eu deonghad o'r

gair hwn.
Yn awr gan y cynwys y gair /3\aa-(f)ìjfxla, yn ei ystyr

eangaf, bob math o ddifenwad mewn geiriau, megis mell-

dithio, athi'odi, enUibio, pan y mae cyfeiriad yn y geiriau

hyn at Dduw, ni wneir yn briodol un cyfnewidiad yn
ystyr y gair, hyny yw, pan gyfeirir ef at wrthrych gwa-
hanol. Mae y drychfeddwl a drosglwyddir yn yr esponiad
a roddir yn awr o'r gair bob amser yn gynwysedig, gan
nad yn erbyn pwy y cyflawnir y trosedd. Yn y duU
hwn y deaUir pob gair ac sydd yn gymhwysiadol at
Dduw a dyn. Er esiampl, yr un ystyr sydd i'r gair

amif/iddhau gan nad pa un ai am anufuddliau i Dduw
neu ddyn y byddom yn son. GeUir dweud yr un peth
am gredn, anrhydeddu, ofni, a Uawer o eiriau eraiU. Er
prawf o hyn, yn y matter ger ein bron, yr ydym yn sylwi
fod vr un gair yn yr un ivi\v'](\^f' ^^u cael ei gymhwyso

at fodau dwyfol a dyuol, y rhai a nodir fel y gwrthrychau
hono, a cha y gair, wedi ei gymhwyso at un, ei ail

gymhwyso at y Uall ; a thrwy hyn dangosai yr ysgrifen-

wyr santaidd taw yr un o ran ei natur ydyw y drwg, gan
nad yn erbyn pwy ei cyflawnir, ac mai yr unig wahan-
iaeth ydyw yr hyn a gyfyd oddiar y gwahaniaeth yn
urddas y personau. Darlunir ein Harglwydd fel yn dweud
fel hyn, ' Pob cabledd (hlaspliemy) a faddeuir i ddynion,

ond cabledd yn erbyn yr Yspryd Glân ui faddeuir i

ddynion.' Ac yn yr adnod ganlynol esponir y cabledd

fel dywedyd yn erhyn : 'A phwy bynag a ddywedo air yn
erbyn Mab y dyn, fe a faddeuir iddo : ond pwy bynag a

ddywedo yn erbyn yr Yspryd Glân, nis maddeuir iddo,

nac yn y byd hwn, na'r hwn a ddaw' (Matt. xii. 31, 32
;

gweî hefyd 1 Bren. xxi. 10). Darlunir y gwahaniaeth

yn echryslonrwydd y pechodau hyn fel un mawr iawn,

gan y desgrifir un iel yn faddeuadwy, a'r UaU yn an-

faddeuadwy ; oud gosodir hyn aUan fel yn cyfodi oddiar

anghyfartaledd aufeidrol y gwrthiychau—ein cydgread-

uriaid ar un Uaw, ac Awdwr mawr ein bodolaeth ar y
Uaw araU. Gan, fodd bynag, nad yw y gair Saisoneg

hlasphemy, a'r un Cymraeg cabledd, o ystyr mor eang a'r

un Groeg, a chan nad yw yn cael ei gymhwyso at ddif-

enwad mewn perthynas â dyn, buasai yn weÜ defnyddio

rhyw air canol, yr hwn y gaUesid ei gymhwyso at y
naUl neu y UaU. Mae genym esiampl gyflelyl) yn yr

Actau :
' Ni a'i clywsom ef yn dywedyd geiriau cablaidd

yn erbyn Moses a Duw (Act. vi. 11).

Mae y sylwadau hyn yn dangos i ni yn mha ystyr yr

ydym i ddeall Paul pan y darlunia ei hun cyn ei droied-

igaeth fel cabhcr; dylasai y gair yn ddiau gael ei gyfieithu

yu ddifenwr. Nid oes un amheuaeth ynghylch hyn pan

yr ystyriom y dystiolaeth yr hon ni phetrusodd ddwyn
i'w gymeriad creíyddol ei hun pan yn luddew :

' Ha wyr
frodyr, mi a wasanaethais Dduw mewn pob cydwybod
dda, hyd y dydd heddyw.' A phan yn annerch y breniii

Agrippa, appeUa at dystiolaeth ei gydwladwyr yn Jeru-

salem, 'y rhai,' medd ef, 'a'm hadwaenent o'r dechreu,

mai yn ol y sect fanylaf o'n crefydd ni y bum i fyw yn
Pharisead' (Act. xxiii. 1 ; xxvi. 4, 5). Nis gaUasai wneud
yr haeriadau hyn pe buasai ei gydwybod yn ei gyhuddo

gabledd yn ystyr cyffredin y gair hwnw, a'r pechod

mwyaf o bob pechod yn erbyn Duw. Yn mha ystyr,

ynte, y gallasai ddarlunio ei hun fel difenwr ? Pwy
ddarfu iddo ddifenwi ? Nid yn unig yr Arglwydd lesu,

y pen, ond aelodau y cymundeb Cristionogol hefyd, yn
weinidogion, ac yn bobl. Yn y manau Iliosocaf eraill yu y
T. N. Ue cyfarfyddwn â'r gair /3Xa(r(pí/Aií'a, a'i berthynasan,

dylasent gael eu cyfieithu trwy eiriau ac iddynt yr ystyr

eangaf ; hyny yw, yn yr ystyr o ddifenwi neu ddifrio yn

gyflredinol ; er esiampl, yn Matt. xii. 31 ; xv. 19 ; Marc
iii. 28, 29 ; vii. 21; Luu xxii. 65 ; Col. iii. 8 ; lago ii. 7

(CampbeU, Gnspels, ii. 77, 79, 84, 91).

CABUL', dinas ar flaeuderfyn rhandir Asia (Jos. xix.

27). 2. Yr enw a roddodd Hiram, brenin Tyrus, i ran

wlad yn Galüea, yr hon a roddodd Solomon iddo, i

arwyddo ei anfoddlonrwydd tuag atti (1 Breu. ix. 13).

CA'DES. [Eadesh.]
CAI'APHAS, arch-ofleiriad yr luddewon yn amser eiu

Harglwydd, ynghyd ag Annas (Luc iii. 2). Dilynodd

Sinion, fab Camith, oddeutu 27 neu 28 o o.c, ac a lanwodd
" swvdd ;un uaw neu ddeng mlyuedd (Joseph. Aiiti^. xviii.
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2, 2, a 4, 3). Priododd ferch Annas (loan xviii. 13). Ar
amser croeshoeliad ein Harglwydd dywedir ei fod 'yn
arch-offeiriad y flwyddyn hono' (xi. 49). Pan gymerwyd
çin Harglwydd, arweiniwyd ef yn gyntaf at Ánnas, yr

Jiwn a'i daníbnodd yn rhwym at Caiaphas ; a chymerwyd
ef ar ol hyn at Pilat, yr hwn, gan roddi ffordd i dadwrdd

y bobl, a'i traddododd i gael ei groeshoelio, yn groes i'w

dueddiad ei hun, ac argyhoeddiadau ei feddwl ei hun
(xviii. 24, 28-40; xix. 1-16). Yn mheu rhyw ychydig
aniserwedi marwolaeth ein Harglwydd, dygwyd Pedr ac

ioan ger bron Uywodraethwyr yr luddewon, yn mhhth
y rhai yr enwir yn neillduol 'Annas yr arch-offeiriad, a

Caiaphas' (Act. iv. 5, 6). Mae y coffa yn y T. N. am fod

Annas a Caiaphas fei arch-offeiriaid wedi achosi anliaws-

der mawr i esponwyr. Golyga rhai y gelwir Annas yn
arch-offeiriad oblegid darfod iddo yn flaenorol lanw y
swydd hono, gan ei fod yn beth cyffredin i alw dynion
ar enw swydd ar ol eu rhoddi i fynu ; ond mae'r iaith a

ddefnyddir am dano yn ymddangos fel yn cynwys y
parhai i weithredu yn swyddol fel arch-ofl'eiriad. Mae
rhai, gan hyny, wedi meddwl y gaUasai ei fod ef a
Caiaphas yn gweinyddu bob yn ail, efallai am yspaid
blwyddyn. Ymddengys fel pe cynwysid hyn yn y geiriau

a ddefnyddir ddioiiwaith gan loan gyda golwg ar Caiaphas,
' Efe oedd arch-offeiriad y flwyddyn hono' (xi. 47 ; xviii.

1 3). Yn 'flaenorol i groeshoeliad ein Harglwydd gallasai

taw Caiaphas ydoedd yr arch-offeiriad a weinyddai, ond
ar ol h}Tiy efallai taw Annas a weinyddai fel arch-offeir-

iad, gan mai ar amser y pasg y byddid yn gwneud y
cyfnewidiad. Tybia eraill taw Caiaphas ydoedd, mewn
g^yirionedd, yr arch-offeiriad, ond y gwnai Annas lanw ei

le; ond mae yn deilwng o sylw y ca Annas ei enwi o flaen

Caiaphas yn Luc iii. 2, ac Aet. iv. 6, yr hyn nid yw yn
edrych yn ffafriol i'r dyb taw ei is-swyddwr ydoedd.
Troiwyd Caiaphas allan o'i swydd fel arch-ofteiriad gan
YiteUius, llywydd Rhufeinig Syria, ynghylch y flwyddyn
37 neu 38 o o.c. Nis gwyddir pa beth ddaeth o liono

wedi hyn. Jonathan, mab Annas, a wnawd yn arch-

offeiriad yn ei le (Joseph. Antíq. xviii. 3, 4).

CAETHIWED. Gan fod y genedl Hebreaidd wedi
ei rhanu yn ddwy deyrnas, felly darfu i'r dd-wy deyrnas

. ddyoddef dau gaethiwed—un Assyriaidd, ac un Babi-
lonaidd.

Y caethiwed Assyriaidd ydoedd un y deg Uwyth, yr
hwn a ddechreuodd yn nyddiau Pecah brenin Israel, pan
'ddaeth Tiglath-pileser brenin Assyria, ac a ennillodd

Ijon, ac Abel-beth-maachah, a Janoah, Cedes hefyd, a
Hazor, a Gilead, a Galilea, holl wlad Naphtali, ac a'u

caethgludodd hwynt i Assyria' (2 Bren. xv. 29). Cymer-
odd hyn le, yn ol yr amseryddiaeth cyffredin, yn y
flwyddyn 740 c.c, ac ymddengys fel yn cyfeirio yn benaf
at y wlad ar y dwyrain i'r lorddonen, ac ar y gogledd-
orllewin. Hosea, wedi bradfwriadu bradwriaeth yn erbyn
Pecah, a'i lladdodd ef, ac a deyrnasodd yn ei le ; a chwedi
esgeuluso ac yna geisio dianc rhag talu teyrnged i frenin

Assyria, daeth Salmaneser ' i fynu trwy yr hoU wlad, ac
a ennillodd Samaria' ar ol gwarchae arni dair blynedd,
' ac a gaethgludodd Israel i Assyria, ac a'u cyfleodd hwynt
yn Halah ac yn Habor, wrth afon Gozan, ac yn ninasoedd

y Mediaid' (xv. 30; xvii. 3-6). Yr oedd hyn yn 721
C.C., ac oddeutu pedair blynedd ar bymtheg ar ol y
caethgludiad dan Tiglath-pileser. Ni ddywedir dim Ile

darfu i'r brenin hwnw gyfleu ei gaethion, a lle yr oedd y
dinasoedd a enwyd yn awr sydd fatter o amcan-dyb yn
unig. Felly terfynodd teyrnas Israel, ar ol bod mewn
bodolaeth ynghylch 254 o flyneddau.

Fel na byddai y wlad yn ddibobl, ' Bi-enin Assyria a
ddug bobl Babilon, ac o Cuthah, ac o Afa, o Hamath
hefÿd, ac o Sepharfaim, ac a'u cyfleodd hwynt yn ninas-

oedd Samaria, yn Ue meibion Israel ; a hwy a feddianas-

ant Samaria, ac a drigasant yn ei dinasoedd hi.' At y
rhai hyn yr ychwanegwyd llawer eraill o wahanol genedl-

oedd ar ol hyn. Dyna'r fath bobl ydoedd y rhai y
disgynodd oddi wrthynt hil a adwaenir yn gyffredinol

wrth yr enw Samariaid. Mae yn debygcl i'r ymfudwyr
cyntaf gael eu sefydlu gan Esarhadon, mab Sennacherib,

brenin Assyria; a'r olaf gan 'Asnappar fawr ac enwog'

(2 Bren. xvii. 24 ; xix. 37 ; Ezra iv. 2, 9, 10).

Y caethiwed Babilonaidd ydoedd caethiwed teymas
Judah. Gwaith Nebuchodonosor, brenin Babilon, yd-

oedd, a chymerodd le ar dair gwaith. Ar farwolaeth

Josiah, yr hwn oedd wedi cael ei glwyfo yu farwol wrth
ymladd yn erbyn Pharaoh-Necho, brenin yr Aipht, can-

lynwyd ef gan Joahaz, yr hwn, ar ol teyrnasiad byr o dri

mis, a ddiorseddwyd gan frenin yr Aipht, ac a gaethglud-

wyd i'r Aipht, Ile y bu farw. Gosododd Pharaoh ar yr

orsedd fab arall i Josiah, Joacim, yr hwn a deyrnasodd

am un flynedd ar ddeg. ' Yn y drydedd flwyddyn
.
o

deyrnasiad Jehoiacim brenin Judah, y daeth Nebuchod-
onosor brenin Babilon i Jerusalem, ac a warchaeodd arni.

A'r Arglwydd a roddes i'w law ef Jehoiacim brenin Israel,

a rhan o lestri t Dduw ; yntau a'u dug hwy i wlad

Sinar, i d ei dduw ef ; ac i drysordy ei dduw y dug efe

y Ilestri' (Dan. i. 1, 2
;
gwel hefyd 2 Bren. xxiii. 36 ;

xxiv. 1, 2, 5, 6 ; 2 Cron. xxxvi. 5-8). Yn mhlith y rhai

a gaetbgludwyd y pryd hwn yr oedd Daniel a'i gyfeillion,

Hananiah, Misael, ac Azariah. Y tebygolrwydd yw, i eraill

gael eu caethgludo yr amser hyn, er nad oes dim un son

neillduol am danynt. Cymerodd hyn le yn y flwyddyn

606 c.c, ac uwchlaw can mlynedd ar ol caethiwed di-

weddaf Israel.

Canlynwj'd Joacim gan ei fab Joachin, ond ni theyrn-

asodd ond am dri mis ; oblegid ' Nebuchodonosor brenin

Babilon a ddaeth yn erbyn Jerusalem, ac a warchaeodd

arni. A Joachin brenin Judah a aeth allan at frenin

Babilon, efe, a'i fam, a'i weision, a'i dywysogion, a'i ystaf-

ellyddion; a brenin Babilon a ddug oddiyno holl drysorau

t yr Arglwydd, a thrysorau t y breniu, ac a dorodd yr

holl lestri aur a wnelsai Solomon brenin Israel yn nheml

yr Arglwydd. Ac efe a ddug ymaith holl Jerusalem, yr

holl dywysogion hefyd, a'r holl gedyrn nerthol, sef deng

mü o gaethion, a phob saer, a gôf : ni adawyd ond pobl

dlodion y wlad yno. Efe hefyd a ddug ymaith Joachin i

Babilon, a mani y brenin, a gwragedd y brenin, a'i ystaf-

ellyddion, a chedyrn y wlad a ddug efe i gaethiwed o

Jerusalem i Babilon. A'r holl wyr nerthol, sef saith mil

;

ac o seiri a gofaint, mil, y rhai oll oedd gryfion a rhyfel-

wyr ; hwynt-hwy a ddug brenin Ba.biíon yn gaeth i

Babilon' (2 Bren. xxiv. 8, 10-16). Yr oedd hyn yn 599

c.c Ymddengys taw o gylch yr amser hwn y cafodd

Ezeciel ac eraill o'i gydgarcharorion wrth afon Chebar

gael eu caethgludo i wlad y Caldeaid, oblegid oddiwrth

gaethgludiad Jehoiachin y mae yn dyddio ei weledig-

aethau (i. 1-3 ; viii. 1 ; xx. 1, &c). Dyoddefodd Jehoi-
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achin ei hun gaethiwed hir; ond o'i' diwedd, ar ol oddeutu

dwy flynedd ar bymtheg ar hugain, Eíil-merodach, brenin

Babilon, ' a'i dug ef allan o'r carcliardy, ac a ddywedodd
yn deg wrtho, ac a osododd ei frenin-fainc ef uwclilaw

gorsedd-feinciau y breninoedd, y rhai oedd gyd ag ef yn
Babilon. Ac efe a newidiodd ei garchar-wisg ef, ac efe a

fwytaodd fara ger ei fron ef yn wastad, holl ddyddiau ei

einioes' (Jer. IL'. 31-34). Dyma ddarlun tyner mewn
gwirionedd

!

Gosododd Nebuchodonosor Sedeciah, mab arall i Josiah,

ar yr orsedd ; ond yn y nawfed flwyddyn o'i deyrnasiad

gwrthryfelodd yn erbyn brenin Babiloii, yr hwn a ddaeth

i fynu eilwaith yn erbyn Jerusalem, ac ar ol gwarchae

arni ddeunaw mis, gorfu i Sedeciah a'i filwyr, olierwydd

newyn, i adael y ddinas a chynyg dianc, ond ' Uu y Cal-

deaid a erUdiasaiit ar ol y brenin, ac a'i daUasant ef yn
rhosydd Jericho, a'i holl lu ef a wasgurasid oddi wrtho.

DaHasant y brenin, a dygasant ef at frenin Babilon yn
lliblah. Lladdasant feibion Sedeciah hefyd o flaen ei

lygaid, ac a dynasant lygaid Sedeciah. ac a'i rhwymasant
mewn gefynau pres, ac a'i dygasant i Babilon.' Ac yn
awr y daeth Nebuzaradan y distain '

i Jerusalem, ac efe

a losgodd d yr Arglwydd, a th y brenin, a holl dai

Jerusalem, a phob t mawr a losgodd efe â thân. A holl

lu y Caldeaid a dorasant i lawr furiau Jerusalern oddi

amgylch. Y rhan arall o'r bobl a adawsid yn y ddinas,

a'r ttbaduriaid a giHasant at frenin Babilon, gyda gweddiU

y dyrfa, a ddug Nebuzaradan ymaith. Ac o dlodion y
wlad y gadawodd y distain rai, yn winllanwyr, ac yn
arddwyr' (2 Bren. xxv. 1-12). Dros y gweddiU o'r bobl

a adawsid ar ol ' gwnaeth yn swyddog arnynt Gedaliah,'

ond yn mhen dau fis ar ol hyny tarawyd ef, nes y bu
farw, gan 'EHsama o'r had breninol,' 'ac yna yr holl bobl,

o íychan hyd fawr, a tliywysogion y Uuoedd, a gyfodasant,

ac a ddaethant i'r Aipht, canys yr oeddynt yn ofni y
Caldeaid' (xxv. 22-26). Cymerodd caethgludiad olaf

teyrnas Judah le yn y flwyddyn 588 c.c, ar ol iddi fodoli

o ddechreu teyruasiad Rehoboam 387 o flyneddau, a 133
yn hwy na theyrnas Israel.

Oddiwrth holl hanesion y gaethglud ymddangosai fel

pe buasai y wlad wedi cael ei hamddifadu o'i thrigoUon,

ac etto mae y rhif a roddir o'r caethion a gUidwyd i

BabUon yn gryn fychan. Am rif y rhai a gUidwyd yn
uheyrnasiad Jehoiacim nid oes genym un wybodaeth.
Am y rhai gludwyd yn nheyrnasiad Jehoiachin mae
genym rai manylion neiUduol. Yn 2 Bren. xxiv. 14
dywedir wrthym i 'hoU Jerusalem, yr hoU dywysogion
hefyd, a'r lioU gedyrn nerthol, sef 10,000 o gaethion, a
phob saer a gôf a ddygwyd ymaith;' ac yn ad. 16
dywedir 'i'r hoU wyr neithol, sef 7000, ac o seiri a gofaint

1000, y rhai oU oedd gryfion a rhyfelwyr, hwynt-hwy a

ddug brenin Babilon yn gaeth i BabUon.' Ond nid yw
yn ymddangos yn egUir iawn pa un a ydyw y rhifau hyn
i gael eu chwanegu at eu gilydd, neu ynte ai manyUon
yn unig ydynt am ddospeirth neiUduoI a gynwysir yn yr
haeriad mwy cyfí'redinol ynghylch yr un rhifau. Ni
roddir rhif y rhai a gaethgludwyd yn nheyrnasiad Sede-
ciah yn L'.yfr y Breninoedd ; ac yn Llyfrau y Croniclau
ni roddir dun rhifau o gwbl.
Yn Llyfr Jeremiah mae genym yn ymddangosiadol

hanes mwy cyflawn. Yn y seithfed íiwyddyn o cleyrnas-

iad Nebuchodonosor, yr hon a gyfettyb Vr gaethglud dan

Jehoiachiu, y rhifau a roddir ydynt 3023 ;
yn y ddeunaw-

fed flwyddyn o'i deyrnasiad, yr hon a gyfettyb i'r gaeth-

glud dan Sedeciah, yr oedd o Jerusalem 745. ' Yr hoU
ddynion hyn,' fe ychwanegir, ' oeddynt 4600 ' (Jer. lii.

28-30). Yrydym yn analluog i esponio yr angy.sondeb

rhwng y cyntaf o'r rhifau hyn a'r rhiíau roddil' yn 2 Bren.

xxiv. 14, 16; ymddengys yr ail yn rhif bychan i'w gludo

Jerusalem pari ei dinystriwyd, hyd yn od pe tybid y
cyfeiriai atto ef yn unig.

EfaUai, fbdd bynag, nad oes fawr o ddibyniad i gael ei

osod ar un o'r rhifau hyn, gan fod trawsgrifwyr yn liynod

agored i wneud camsyniadau wrth eu copiaw. Ond a

chymeryd y rhifau uchod a roddir yma, nis gaUa.seut

gyfansoddi ond rhan fechan iawn o boblogaeth teyrnas

Judah. Pa beth, gan hyny, ydoedd wedi dyfod o gorph

mawr y trigoHon? Nis medrwn roddi un atteb boddhaol

i'r goíyniad hwn, wedi ei syUaenu ar awdurdod hanes-

yddol; hyn yn unig a wyddom—fod rhifedi mawr o ludd-

ewon i'w cael rnewn amseroedd olynol yn ngwahanol
ranau o'r byd, ac y mae yn amcan-dyb digon naturiol,

gan i dri caethgUidiad olynol o'r luddewon gymeryd Ue,

a chan fod y wlad yn ystod y cyfyngau rhyngddynt
mewn cyflwr ansefydlog a pheryglus, y gaUasai niferi

Uiosog, yn y cyfyngau, ac ar adegau y caethgludo, fíbi i

wledydd eraiU a Uechu yno. Nis gallasai hyny, fodd

bynag, ond esponio mewu rhan y ffaith o ddibobUad

y wlad, a rhaid i ni ymfoddloni i adael y matter i fesur

lielaeth heb ei espouio.

Am sefyUfa y caethion yn Babilon mae genym ychydig

hanesion. Yr oedd cyflwr y mwyafrif yn ddiau yn
ddigoii trueuus wrth bob tebygolrwydd. Cyn\vys y 137
Psalm ddarluniad tyner o'u syniadau a'u teimladau.

Yinddyrchafodd, fodd bynag, amryw o'r caethion Iiyn

i radd uchel o awdurdod dan freninoedd Babilon, megis
Daniel a'i dri chyfaiU, Sadrach, Mesach, ac Abednego
(Dan. i. 18-21; ii. 48, 49; iii. 12, 29, 30; v. 29); a phan
ddymchwelwj'd y Uywodraeth Fabilonaidd, dyrchafwyd
Daniel i awdurdod ac anrhydedd uchel gan Darius,

brenin Persia (vi. 1-3). Nid yw y cyfryw ddygwydd-
iadau mewu un modd yn bethau dyeithr mewn gwledydd
Dwyreiniol. Dywedir yn gytìi-edin i'r luddewon gael eu

llwyr ddiwygio gyda golwg ar eu tuedd at eiUin-addol-

iaeth. Yn yr heu amseroedd, o'r pryd y daethant aUan o'r

Aipht hyd ddinystr Jerusalem, yr oeddynt wedi dangos
tueddiad hynod at eilun-addoHaeth ; ond er eu caethgUid-

iad maent wedi eu dyddyfnu oddi wrtho, a chwedi bod
yn dystion parhaus o unedd Duw i'r cenedloedd. Mae
yr haeriad hwn, fodd bynag, yn rhy gyfi'redinol, oblegid

mae eithriadau hynod wedi bod, megis yn amserau Anti-

ochus Epiphanes, brenin Syi'ia (1 Maccab. i. 11-15, 41-55;

ii. 23-25).

O'r diwedd daeth caethgUidiad yr luddewon am ddeng
mlynedd a thriugain i ben. Cyrus, brenin Persia, yn y
flwyddyn gyntaf o'i deymasiad, 536 C.C, a wnaeth hroc-

lamasiim yn awdurdodi yr luddewon y rhai oeddynt yn
ei deyrnas i ddychwelyd i'w gwlad eu hun, ac i adeiladu

y deml yn Jerusalem, a gorchymrnodd rhoddi i fynu

iddynt lestri t yr Arglwydd y rîiai a ddygasai Nebu-
chodonosor gydag ef i Babilon (Ezra i.) Mewn canlyniad

i'r prodamasiwn dychwelodd y pryd hyny i Jerusalem,

dan arweiniad Zorobabel, yr hwn oedd o'r UineU freninol,

o blant y gaethglud, ' 42,360, heblaw eu gweision a'u



CAI'NAN. 134 CAMDDEFNYDDIO.

inorwynion, o ba rai yr oedd 7337/ ac ynghyd yn gwneud
i fynu 49,697 ; ond efallai mai nid luddewon oedd y
gweision a'r morwynion (Ezra ii. 1, 2, 64, 65 ; 1 Cron. iii.

19). Ni chyfansodda y rhifaii hyn ond rhan fechan o

genedl, ond maent yn Uawer mwy na'r rhifedi a ddywedir
i gael eu caethgludo, ac hyd yn od en cynydd naturiol

yn ystod eu caethiwed. Ond nid yw y rhifau sydd yn
dycliwelyd yn awr yn dangos pa nifer o luddewon oedd
yn y deyrnas Fabilonaidd. Dywed Josephus 'i lawer o'r

luddewon aros yn Babilon, gan anewyllysgarwch i adael

eu meddianau' \Antíq. xi. 1. 3). Yr ydym hefyd yn cael

allan yn Llyfr Esther fod mewn amser diweddarach lawer

iawn o luddewon mewn gwahaiiol ranau o ymerodraeth
Persia (Esther ii. 5-7; iii. 8, 12-15; viii. 17; ix. 1-3, 5,

6, 12-16). Oddiwrth y pethau hyn ymddengys fod

llawer iawn fwy o luddewon yn y gwledydd hyn nac a

gyfriíîr am danynt gan y rhifau a ddywedir iddynt gael

eu caethghido, ac yn ganlynol fod yn rhaid fod Uawer o

honyut wedi eu caethgludo am ba rai nid oes genym
gyfrif, neu o'r hyn lleiaf fod llawer, yn rhyw fodd neu
gilydd, wedi dyfod i ymsefydlu yn y Dwyrain.
Yn nheyrnasiad Artaxerxes, yn agos i bedwar ugain

mlynedd ar ol dychwehad yr alltudion cyntaf, aeth Ezra,

oífeiriad, i fynu o Fabilon i Jerusalem, taith a gymerodd
bedwar mis i'w gorphen, ac fe aeth gyd ag ef yn agos i

1800 o wrrywiaid ei frodyr, yn mhhth y rhai yr oedd
rhai offeiriaid a Lefiaid, a chantorion, a chludwyr, a
Nethinim, ar gyfer gwasanaeth y deml, yr hon ydoedd
wedi ei gorphen er ys cryn amser cyn hyny (Ezra vi. 1 4,

15 ; vii. 1-9; viii. 1-14).

Tair blynedd ar ddeg ar ol hyn, Nehemiah, yr hwn yd-
oedd drulhad i Artaxerxes, a aeth i fynu hefyd i Jerusalem
trwy awdurdod y tywysog hwnw (Neh. i. 11 ; ii. 1-8).

Ni sonia am gynieryd eraiU o'i frodyr gyd ag ef ; felly

gallwn orphen yn y fan hon ein hanes am y caethiwed.

Arosodd yno y pryd hwnw ddeuddeg mlyuedd, ac Ezra
oedd yn gydoeswr iddo; ac er iddo ddychwelyd yr amser
hyny i Persia, daeth yn ei ol drachefn, oiid ni wyddys
pa cyhyd yr arosodd.

CAI'NàN, raab Enoch. Ganwyd ef yn 325 o o.B.

Yn rnhen 70 o flyneddau wedi hyn cenedlodd Mahalaleel,

a bu farw o.B. 1235, yn 910 oed (Gen. v. 9-14 ; 1 Cron.

i. 2 ; Luc iii. 37). Darlunir Cainan arall fel mab Ar-
phaxad (Luc iii. 36): ond y mae achyddiaeth dairplyg

sautaidd yn profi na fu erioed y fath berson (Gen. x. 24;

xi. 12 ; 1 Cron. i. 18). Mae yn debygol i ryw gopiwr i

osod ei enw yn Luc er mwyn gwneud i'w achyddiaeth
gyduno ar Septuagint.

CA'LAH, un o'r dinasoedd a adeiladwyd gan Assur
neu Nimrod yn Assyria, gan fod y geiriau ynghylch ei

sylfaenydd yn ansicr eu hystyr (Gen. x. 9-11). Ni
wyddys yn awr yn mha le yr oedd ei sefyllfan.

CAL'AMUS, math o gorsen ac y defnyddid ei chynyrch
mewn cysylltiad â myrr, cinamon, cassia, ac olew, i wneud
i fynu 'yr olew enneiniad santaidd ' (Exod. xxx. 23-25).

Enwir hi yn mhlith y 'ffrwythau peraidd' y mae y
briodasferch yn gwahodd ei hanwylyd i gyfranogi o

honynt (Can. iv. 13-16). Yr oedd yn un o'r pethau y
masnachai Dan a Jafan ynddynt yn marchnad Tyrus
(Ezec. xxvii. 19). Dyma yr unig adnodau Ile y cyfieithir

y gair T\ìp yn calamus, ond ceir ef mewn amryw fanau
eraill Ile y cyfieithir ef yn wahanol. Yn Esa. xhii. 24

cyfieithir ef (yn Saisoneg) yn gorsen lêr, ac yn Jer. vi. 20,
yn gorsen o tclad bell. Dengys y ddwy adnod hyn y
defnyddid y calamus, neu yn hytrach ei chynyrch, mewn

CALAÍIUS (CORSICN lìEIî),

cysylltiad ag aberthau, er mwyn, yn ddiau, eu perarogli.

Önd yn fwy cyfíredin cyfieithir y gair yn gorsen, ac

weithiau air ar ei hol i arwyddo rhywbeth neillduol,

megis yn Esa. xxxvi. 6, ' corsen ddrylliedig
;

' xlii. 3,

' corsen ysig ;
' Ezec. xl. 3, 5, ' corsen fesur.'

CAL'FARIA, y man, mewn iaith gyfíredin, lle croes-

hoeliwyd Crist, ond enw priodol y lle hwnw ydoedd
Golgotha, 'yr hwn, o'i gyfieithu, yw Lle y benglog' (Matt.

xxvii. 33; Marc xv. 32; Luc xix. 17). Yn Luc xxiii. 33,

mae yn wir y cawn y gair Calfaria, ond nid yw y gair

hwnw yn yr iaith wreiddiol: y gair a geir yno yw ^pwio^,

yr hwn a ai'wydda hengìog. Gair Lladin yw Caìfaria, yn
arwyddo penglog. Nid iawn ydoedd ei droi yn enw
piiodol. Mae y geiriau 'Bryn Calfaria' neu ^Fynydd
Calfaria ' wedi eu dwyn mewn efallai i bob iaith yn
Nghred, a phasant heb neb yn eu cwestiyno yn yr hyn a

elwir y byd Cristionogol ; ond etto nid oes y prawf Ileiaf

yn y T. N. fod Golgotha yn fryn neu fynydd. Ni ddylid

gan hyny wneud defnydd yn hwy o'r geiriau hyn.

CAL'NEH, un o'r dinasoedd yn ngwlad Sinar, y rhai

oeddynt ' ddechreuad breniniaeth Nimrod ' (Gen. x. 10).

Yr uu lle ydoedd, mae'n debygol, a Calno Esa. x. 9, a

Calneh Amos vi. 2. Ac os yr un Ile ydoedd hefyd a

Canneh, rhaid ei fod yn masnachu â Tyrus (Ezec. xxvii.

23). Yn ol yr esponiwr Caldeaidd, ar hwn y cyduna
Jerome, yr vm Ile ydoedd a'r un a gyfenwid yn olynol yn
Ctesiphon, yr hwn a orweddai ar lan y Tigris gyferbyn

a Seleucia, ac am dymhor yn brifddinas y Parthiaid

(Rosen. Geog. ii. 29).

CAMDDEFNYDDIO, arfer personau a phethau oddi

ar amcanion gau ; neu niewn modd pechadurus neu
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waradwyddus (Barn. xix. 2.5). Mae dyuiün yn cam-

ddrfmjddio eu himain gyd (£u çjiìydd pan y cyílawnant y
pechod echrydus o Sodomiaeth, yr hwn a ddug ddinystr

ur y dditias hono a'r diuasoedd o'i hamgylch (1 Cor. vi. 9).

Mae dynion yn camddefnyddio y hyd pan ddefnyddiant

ei bethau da i ddianrhydeddu Duw a boddio eu nwydau
eu hunain (1 Cor. vii. 31).

CAM'EL. Mae naturiaethwyr yn cyduno nad oes oud
dau fath o gamelod—y camel Bactrian, a dau gnwc ar

ei gefn, yr hwn sydd yn trigfanu Tartary, Turkey, Persia,

a China ; a'r camel Arabaidd neu y dromedari, ac un
cnwc ar ei gefn, yr hwn a.drigfana Arabia, Twrci, Affrica

Ogleddol, &c. (Cuvier, Aninial Kingdom, v. 298 ; Buffon,

Nat. Hist. vi. 118). Mae y camelod Arabaidd, neu y
dromedari, yn angliydmarol mwy lliosog a chwedi ym-
daenu yn fwy cyffredinol na'r camelod Bactrian. Yn
Arabia y mae yn anifail mwy cyffredin nac un creadur

arall a guria feichiau; yn wir mae yn debygol mai ganedig

o Arabia yn ddechreuol ydyw (Buffon, Nat. Hist. ii. 122).

Gyda golwg ar ymborth, mae caraelod wedi eu cyfaddasu

mewn modd hynod ar gyfer y gwledydd lle trigant a thros

y i'hai y teithiant yn benaf (jrwell ganddynt bori prysg-

wydd garw, byr, pigog, a phlanigion gwywedig yr anial-

wch na'r borfa decaf, ac hyd yn od o'r rhei'ny ni fsyytant

ond ycliydig. Cyhyd ac y gallant gael o hyd i'r planigion

hyn i ymborthi arnynt gwnant yn rhwydd heb ddwfr.

Gallant dreulio dyddiau yn olynol heb yfed dyferyn o

ddwfr
;
gwyddys am danynt yn myned naw ac weithiau

ragor o ddyddiau heb ei broti. Tybid yn hir fod gan
gamelod mewn ychwanegiad i'r pedwar cylla, y nifer

sydd gan bob creadiu' yn cnoi ei gil, bumed cylla neu
sach, yr hwn a attebai y dyben o gynwys dwfr heb gael

ei gymysgu â'r bwydydd eraill, neu effeithio arnynt, ac y
gallent trwy yn unig dynu ynghyd nifer o ewyuau wneud
i ran o'r dwfr, pan íyddai ei eisiau, esgyn i'w cylla ; ond
yr ydys wedi cael allan taw camsyniad ydyw hyn. Ceir,

fodd bynag, fod celloedd dyfnion yn yr ail gylla, y rhai

a lenwir â dwfr, ac a'u cadwant yn bur, ac y gallant o'r

celloedd hyn, pan unwaith y Ilenwir hwynt, ei dynu pan
ddygwyddo fod ei eisiau arnynt fel allan o ffynon (Robin-

son, Res. ü. 632; Buffon, Nat. Hist. vi. 134; Edin. Encijc.

V. 294).

Mae traed Ilydan-glustogog camelod yn eu cyfaddasu

mewn modd arbenig ar gyfer tywod poethion a'r graian-

dir yr appwyntir hwy i'w teithio. A dyna y rheswm
dros eu bod mor ddiogel ar eu traed. Mae yn syn eu
cael yn teithio mor rhwydd a diogel i lawr ac i fynu trwy
íynydd-fylchau geirwon. Nid ydynt yn dewis eu ffordd

g-yda chraffder y mul, neu hyd yn od y ceffyl ; ond
troediant hi yn llawer mwy diogel a sicr, ac ni wnant
byth na Ilithro na syrthio (Robinson, lìes. ii. G33, 635).

Nid yw eu harfer adnabyddus o orwedd lawr ar eu
bron i dderbyn eu beichiau, fel y tybir yn aml, yn effaith

dysg ; mae yn gyfaddasiad ardderchog o'u natur ar gyfer

eu tynged fel baich-garwyr. Dyma hefyd ydyw dull y
corplì pan orweddant i orphwys, fel y gwelir oddiwrth y
cyrn ar gymalau y coesau, ac yn enwedig ar eu bron, yr
hwn a wasanaetha fel math o droedfainc dan y corph
njawr (Robinson, lìes. ii. 633).

Mae yr Arabiaid yn edrych ar y camel fel rhodd o'r

nefoedd, heb yr hwn nis medrent gario masnach yn mlaen
neu deithio. Yn Twrci, Pei-sia, Arabia, yr Aipht, a Bar-

bary, carir holl nwyddau marsiandiaeth gan gamelod. Y
nhwy ydyw y carwyr rhataf a buanaf Mae marsiandwyr
a theithwyr eraill yn ymffiirfio yn fintai er diogelu eu
hunain rhag cael eu hysbeilio neu eu dianrhydeddu gan
yr Arabiaid; mae y caravans hyn yn aml yn Iliosog iawn,
a phob amser yn gynwysedig o fwy o gamelod na dynion
(Buffon, Nat. Hist. vi. 126, 132).

Mae cerddediad camelod yn gyffredin yn araf, yn
enwedig pan wedi eu casglu yn dyrfa i ffurfio caravan

;

dim, dan y cyfryw amgylchiad, yn gyffredin ond rhwng
dwy a thair milltir yr awr. Ond mae rhai rhywiau
neillduol o'r dromedari ac sydd yn berchen cyflymdra
anarferol, gan y medrant deithio 100 neu 130 o íilltjroedd

yn y dydd, a chan barhau i wneud hyny yn groes i'r

anialwch, heb nemawr o fwyd, dros saith neu wyth
diwrnod yn olynol {Ediìi. Encyc. v. 294 ; Buffon, Nat.

Hist. vi. 130). Cyfenwir hwynt mewn modd arbenig

gan genedloedd y Dwyraiu fel camelod y gwynt. Tystia

yr Arabiaid na wnant un cyfrif o ddal i deithio am bedair

awr ar hugain yn ddidor, ac heb ddangos un arwydd o

TWIiH O GAMELOD.

flinder na thuedd i ymborthi ; ac wedi llyncu pelen neu
ddwy o fath o does wedi ei wneud o flawd haidd, ac

efallai ychydig o Iwch dates wedi eu sychu yn gymysg â

hwynt, ymddangosant mor ffres ac wrth gychwyn, ac yn
barod i redeg gyd â'r un cyflymdra braidd anghredadwy
am gynifer o oriau ychwanegol, ac felly o uu pen i'r anial-

wch i'r Ilall, os medr y mai-chogwyr ddal allan heb gwsg
a phethau adíywiol eraill (Morgan, Hist. of Älgiers in

Calmet, 227). Dr. Robinson, pan yn cyfeirio at gamelod

cyíîredin, a ddywed nad ymddangosant byth yn flinedig,

ae y gwnant deithio yn Ilawn mor ffres yn yr hwyr a'r

boreu (ii. 632).

Mae dull y camel o gyfodi ei draed yn anhebyg i bob
creadur arall. Cyfyd y ddwy goes ar un oclu- yn olynol,

ac nid bob yn ail fel y ceffyl {Edin. Encyc. iii. 293). Er
eu bod yn hynod addas i'r aíiial diroedd y tynghedwyd
hwy i'w teithio, nid ydyw eu marchogaeth yn ddull

hyfryd o deithio. Mae eu camau hirion, a'u dull o rolian

eu corph o un ochr i'r Ilall, yn gwneud y gorchwyl o'u

marchogaetli yn flinderus dros ben yn mhen amser, er

nad yw yn anhyfryd iawn ar y cyntaf ' Bu arnaf,' medd
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Dr. Eobinson, 'yn aml lawer mwy o flino wrth deithio pum
milltir ar hugain ar gefn camel nac wrtli deithio hanner

oant ar gefn cefíjl. Ond sut y gellid teithio yr anialwch

o gwbl hebddynt ì
' (Robinson, L'es. ii. 632, 633, 635).

Nid yw y camelod mewn Uawer ystyr yn anhebyg i

ddefaid. Creaduriaid disynwyr, ofnus ydynt, a minteog,

a plian eu dychrynir rhedant, fel defaid, yn dwrr at eu

gilydd. Darlunir hwynt yn gyfíredin fel creaduriaid am-

yneddgar ; ond os ydynt felly, amynedd ystyfnig ydyw
yr eiddynt hwy. Ÿ inaent hefyd yn ystyfnig, ac yn aml

yn ddiflaith ; ac y mae cynyg eu brysio rhag eu blaen yn

debyg i yi'u defaid lle nad ewyllysiant fyned. Creadur-

iaid" oer-waed, trymaidd, trwm-drist ydynt, ac heb fawr

deimlad o un raath ; ni theimlant oddiwrth ergydion a

symbylau os na fyddant yn rhai flyrnig dros ben.

Nid oes dim yn brydferth neu fywiog yn y camel, nac

yn ifanc neu hen. Mae y cyfan yn afluniaidd a lledchwith.

Nid oes dim yn chwarëus neu branciawl yn perthyn i'r

ifeinc ;
yn eu holl symudiadau maent mor dawel a sobr

a'u rhieni. Mor anhebyg, yn yr ystyr hyn, ydynt i'r oen !

(Robinson, líes. ii. 633, 634).

Mae y camel yn bwrw yn flyneddol ei flew yn y
gwanwyn, ac yn ysbaid tri diwmod mae mor noeth a

mochyn sugno. Mae Uiw a chyflawnder y blew yn dibynu

yn gyfangwbl ar rywogaeth neillduol y camel, a hinsawdd

y wlad Ue triga. Mae blew y camel Arabaidd yn deneu

ac yn tynu at liw gwyn ; mae blew y camel Bactrian yn
dewach ac o liw tywyllach. O'r blew gwneir math arw

o frethyn, trwy yr hwn nis medr dwfr dreiddio, a gwisgir

ef gan yrwyr camelod a bugeiliaid ; defnyddir ef i ddi-

ogelu nwyddau marsiandwyr rhag cael eu niweidio gan

wlawogydd trymion. Ond yn Persia a'r Crimea gwneir

brethynau cul o hono, ac o wahanol liwiau, ac hefyd

hosanau godidog, o'r rhai y mae y mawrion penaf yn falch.

Gwneir sfiawls, carpedau, a gorchuddiau i bebyll yr Arab-

iaid hono {Edin. Encij. v. 295).
' Wrth gymeiyd golwg ar hoU ragoriaethau yr anifail

hwn, a'r holi fanteision deiUiedig oddiwrtho,' medd Buffon,

yr hwn yw ei glodwr penaf, 'rhaid cyfaddef taw efe ydy
y creadur mwyaf defnyddiol a ddarostyngwyd erioed at

wasanaeth dyn, Nid aur a sidan sydd yn cyfansoddi

gwir olud y Dwyrain. Gwir drysor Asia ydyw y camel.

Mae yn fwy gwerthfawr na'r elephant ;. oblegid gellir

dweud y gwna yr un faint o waith a hwnw, ac wrth yr

ugeinfed ran o'r draul. Heblaw Iiyny mae yr holl ryw-

ogaeth wedi cael ei darostwng i ddyn, yr hwn a'u lliosoga

wrth ei ewyllys. Ond nid oes ganddo y cyfryw lywod-

raeth dros elephantiaid, y rhai nis medr eu Iliosogi, ac y
mae y rhai unigol o honynt a orchfyga yn costo iddo lafur

ao anhawsder mawr i allu gwneud hyny. Mae y camel

nid yn unig yn fwy gwerthfawr na'r elephant, ond efallai

ei fod yn llawn mor ddefnyddioí a'r ceffyl, yr asyn, a'r

ych, pan yr unir eu nerthoedd. Caria gymaint a dau
asyn, er y bwyta cyn Ileied, ac yr ymbortha ar blanigion

mor arw a'r asyn. Llaeth camelod ydyw ymborth cyff-

redin yr Arabiaid ; rhydd y fenyw laeth yn hwy na
buwch. Mae cig camelod ifeinc cystled ac mor iachus a

chig llo. Mae eu blew yn decach, a rawy o alwad am
dano na'r gwlan gpreu. Mae hyd yn. od eu tom yn
ddefnyddiol ; oblegid o'u biswail y gwneir sal ainmoniac,

a gwasanaetha eu tora yr un dyben iddynt Iiwy eu hunain

ac i geffylau ac a wna gwellt neu redyn pan daenir hwynt

dan anifeiliaid yn y wlad hon, a charir ef gan deithwyr
mewn gwledydd lle nad oes na gwair na gwellt i'w gael.

Yn olaf gwna eu tom danwydd rhagorol. Mae yn IIo.sgi

yn rhwydd, a rhydd allan fllam bron- mor díinbaid a

phoeth a choed sych, ac y mae o wasanaeth mawr yn yr
anialwch, lle nad oes gymaint a phren i'w gael ; a Ue mae
tan mor brin a dwfr, oblegid diftyg tauwydd' (Buflbn,

Nat. Hist, vi. 126, 145).

Y son cyntaf am gamelod yn yr H. D. a geir yn Gen.
xii. 16, ac er ei fod yn ansicr pa un a berthynent i

Pharaoh neu Abraham, etto wrth gydraaru yr adnod â

xxiv. 35, ni fydd fawr le i araheu na pherthynent i'r olaf

:

'A Pharaoh a fu dda wrth Abram er rawyn Sarai ; ac yr

oedd ganddo ef ddefaid, a gwartheg, ac asynod, a gweision,

a morwynion, ac asenod, a chamelod.' Defnyddid hwynt
yr amser hwnw, fel yn bresenol, i farchogaeth arnynt, ac

i gario beichiau. Pan yr aetli gwas Abrahara i Mesopo-
tamia i geisio gwraig i Isaac, ' cymerodd ddeg cameî, o

garaelod ei feistr;' a phan agoshaodd 'at ddinas Nachor,

gwnaeth i'w garaelod orwedd o'r tu allan i'r ddinas, wrth
bydew dwfr ar brydnawn, ynghylch y-r amser y byddai

merched yn dyfod allan i dynu dwfr,' darluniad ac sydd

yn Ilawn mor gywir am yr amser presenol a'r hen amserau
gynt. , Wrth ddychwelyd gyda Rebecca, darfu iddi, pan

welodd Isaac, ' ddisgyn oddiar y camel
;

' a Jacob pan

ffodd o wydd Laban a ' osododd ei feibion a'i wragedd ar

gamelod' (xxiv. 10, 34 ; xxxi. 17). Gwerthwyd Joseph

gan ei frodyr ' i fintai o Ismaeliaid yn dyfod o Gilead, yn
rayned i waered i'r Aipht, a'u caraelod yn dwyn Ilysiau,

a balm, a myrr' (xxxvii. 25). Oddiwrth Esa. xxxi. 7.

ymddengys yr ieuid camelod weithiau mewn cerbydau.

Nid yraddengys y gwneid Ilawer o ddefnydd o honynt

yn mhlith yr Israeliaid ar ol iddynt ymsefydlu yn
Nghanaan. Mewn cysylltiad â chenedloedd cymydog-

aethol yn benaf, ac yn neillduol bobl y Dwyrain, y dar-

llenwn ni am danynt. Job, ' yr hwn oedd,' meddir, ' yn

fwyaf o holl feibion y Dwyrain,' a feddai, yn moreu ei

fywyd, 3000 o gameîod, ac yn ei ddyddiau olaf 6000 o

gamelod (Job. i. 3 ; xlii. 12). Yn nyddiau y Barnwyr
' dáeth Midian i fynu, ac Amalec, a meibion y Dwyrain

a'u hanifeiliaid, ac a'u pebyll, a daethant fel locustiaid o

amldra ; ac nid oedd rhifedi arnynt hwy na'u camelod

'

(Barn. vi. 3-5) ; ac ar ol hyny dywedir fod eu caraelod

'heb rif, fel tywod y môr' (vii. 12
;
gwel hefyd 1 Sam.

xxvii. 9 ; XXX. 17; í Bren. x. 2 ; 2 Bren. viii. 9 ; 1 Cron.

V. 18-21 ; 2 Cron. xiv. 13-15 ; Esther viii. 10 ; Esa. ]x.

6 ; Jer. xlix. 28-32). Yr unig hanes sydd genyra am
gamelod yn meddiaut yr Israeliaid yn Nghanaan, a geir

dan deyrnasiad Dafydd (1 Cron. xii. 40) a than deyrnasiad

Soloraon (xxvii. 30), lle y dywedir fod 'ar y caraelod Obli

yr Ismaeliad,' yr hyn efallai a arwyddai nad oedd camelod

raewn gwasanaeth cytìredin, gan fod eu gofal ar estron.

Dywedir wrthym hefyd fod gan yr luddewon a ddycli-

welasant o'r caethiwed ' bedwar cant a phymtheg ar

hugain o gamelod' (Ezra ii. 67); ond o Babilon yn ddiau

y dygasant y rhai hyn. Oddiwrth yr oll o'r adnodau hyn

yraddengys na wneid Ilawer o ddefnydd o gamelod gan

yr Israeiiaid wedi e« hymsefydliad yn Nghanaan.

Nid oes ond ychydig gyfeiriadau at y camel yn y T. N.

Yn Matt. iii. 4 dywedir fod gwisg loan Fedyddiwr o flew

carael. Nis gallasai, fodd bynag, fod wedi ei gwneud o

flew teg y camel, o ba un y gwneir math o frethyn hardd,
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yr liwn, oblegid ei ddefnydd, a elwir camìet (o ba un mae
genym efelychiad yn y wlad hon wedi cael ei wneud o

wJan), ond o ílew liir, garw yr anifìiil, yr liwn yn y Dwyr-
aln a wneir yn frethyn garw, yr hwn a wisgid gan fyn-

achod a meudwyau, ac hefyd yn bresenol gan effeiriaid

Persia. Nid ydyw y geiriau yn taro y desgriíiad a

roddir o ddull íoan o fyw ond yn unig pan eu dealler yn

y ffordd hon.

Mae genym hefyd gyfeiriad at y camel mewn dau o

ymadroddion diarebol a ddefnyddiwyd gan ein Har-
glwydd :

' Haws yw i gamel fyned trwy grai y nodwydd
ddur, nag i oludog fyned i mewn i deyrnas Duw' (Matt.

xix. 24). Wrth Kafjii]\oí mae rliai yn deall yma y rhaff a

elwir y cahlp; ond nid oes awdurdod dda dros hyn. Mae
yr aml ddefnydd a wneir o'r gair yn mhlith pob math o

ysgrifenwyr fel enw y creadur a enwir felly, yn anwad-
adwy. Gan taw y camel oedd y creadur mwyaf a
^vyddid am dano yn Judea, daeth ei enw i fod yn ddiar-

ebol er dynodi unryw beth anfertliol o fawr ; a daeth yr

ymadrodd—'myned trwy grai y nodwydd ddur'^—fel yr

ymddengys oddiwrtli ysgrifeniadau rabbinaidd, i ddynodi
peth hollol anmhosibl. Yn Babylonia, lle nad oedd llawer

o elephantiaid, yr ymadrodd oedd ' elephant yn myned
trwy grai nodwydd,' ond yr oedd yr elephant yn greadur.

dyeithr yn Judea (Campbell, Gospeìs, iv. 126).

Llefara ein Harglwydd mewn adnod ai'all am rai per-

sonau yn ' hidlo gwybedyn, ac yn llyncu camel ' (Matt.

xxiü. 24). Cyfeiiia yma at arferiad ac oedd gan yr
luddewon o hidlo eu gwin rhag ofn iddynt lyncu gwybed
neu drychfilod eraill, y rhai a waherddid dan y gyfraith

fel rhai aflan, tra yr un pryd y llyncent y creaduriaid

mwyaf ; ac y mae y geiriau yn gymhwysiadol at bersonau

a betrusant ynghylch pethau bychain, dibwys, ond heb
betruso ynghylch cyflawni pecliodau mawrion (Pai-k-

hurst, Lex. 169). Yr oedd y ddiareb yn fwy awchus
oblegid fod y camel yn mhhth y creaduriaid aflan a
waherddid i'r luddew dan y ddeddf (Lef. xiv. 4).

CA'NA GAL'ILEA. Nid oes dim son am y lle hwn
yn yr H. D., ond coffheir am dano gan Josephus fel pen-
tref yn Galilea. Dyma lle cyflawnodd Crist ei wyrth

M
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gyntaf, ac yr oedd Nathanael, un o'i ganlynwyr cyntaf,

yn perthyn i'r dreflan hon (loan i. 4.5-.51 ; ii. 1-11; xxi.

2). Mae pentref adfeiliedig, o'r enw Kanal el JeUb,
oddeutu taith tair awr ar y gogledd o Nazareth, yr hwn
a ystyria Dr. Robinson fel sefyllfan Cana Gahlea. Pen-
tref tJawd ydyw, yn gynwysedig o gylch hanner cant o

fytìiynod cyffredin, ac nid oes dim prydferthwch o'i gylch,

oddieithr y dyffryn ffrwythlon islaw iddo. Er nad yw
yn awr ond anghyfaneddle, yr oedd unwaith yn bentref

cryn fawr o dai wedi ei hadeiladu yn dda. Mae llawer

o'r tai yn awr yn adfeiliau. Mae amryw fwäu yn perthyn
i'r tai presenol, ond nid ydys wedi dyfod o hyd i neb olion

hen adeiladau (Robinson, Bes. iii. 204; iv. 108; Amer.
Mtss. HeraîJ, 1834, p. 227).

CA'NAAN. Ar wasgariad dynolryw ar ol y diluw,

sefydlodd Canaan, mab ieuengaf Cam, o'r hyn Ileiaf ei

ddisgynyddion, yn y wlad a amgylchid ar y gorllewin gan
Fôr y Canoldir; ar y dwyrain gan yr lorddonen, Môr
Chinnereth neu Lyn Gennesaret, a'r Môr Marw ; ar y
gogledd gan Syria ; ac ar y dehau gan Arabia Gerygog,
er taw anhawdd penderfynu yn gy^vir ei therfynau gog-

leddol a deheuol (Num. xxxiv. 2-] 2). Gelwid y wlad
hon yn wlad Canaan. Nid oedd y wlad a elwid Gilead,

ac ar y dwyrain, yn gynwysedig ynddí (Gen. x. 19 ; Jos.

xxxii. 9, 15, 32). Dyma hanes disgynyddiou Canaan
gan Moses: 'Caníian hefyd a genhedlodd Sidon ei gyntaf-

anedig, a Heth, a'r Jebusiad, a'r Amoriad, a'r Girgasiad,

a'r Hefiad, a'r Ai'ciad, a'r Siniad, a'r Arfadiad, a'r Sem-
ariad, a'r Hemathiad' (Gen. x. 15-18). Ond yr oedd y
wlad a roddwyd i Israel yn Ilawer eangach na gwlad
Canaan briodol :

' Yr Arglwydd a wnaeth g}'famod ag
Abram, gan ddywedyd, I'th had di y rhoddais y wlad
hon, o afon yr Aipht hyd yr afon fawr, afon Euphrates :

y Ceneaid, a'r Ceneziaid, a'r Cadmouiaid, yr Hethiaid, a'r

Phereziaid, a'r Rephaimiaid, yr Amoriaid hefyd, a'r Ca-
naaneaid, a'r Girgasiaid, a'r Jebusiaid' (Gen. xv. 18-21).

Dyma'r Ilwythau oeddynt wedi ymsefydlu yn y wlad cyn
i'r Israeliaid ddyfod i îeddiant o honi; a chan fod gwyb-
odaeth o'r gwahanol lefydd Ile darfu iddynt ymsefydlu o

bwys er deall hanesyddiaeth y Beibl, ni a ymdrechwn eu

cael allan cybelled ac y medrwn ddyfod o hyd i brofion

ar y matter.

Mae y Ile yr ymsefydlodd tevilu Sidon, cyntaf-anedig

Canaan, yn cael ei nodi yn eglur gan y ddinas a ddug yr
im enw. Gelwir Tyrus, yr hon a ddaeth yn fwy euwog
fyth, yn 'ferch Sidon,' felly perthynent i'r un teulu.

Gelwid eu gwlad Phenicia, ac yr oedd hi yn gyfleuedig

ar lan Môr y Canoldir, ac yn ngogloedd-orllewin Canaan.

Heth ydyw ail fab Canaan a enwir gan Moses, a'i

ddisgynyddion a elwir yn aml yn yr Ysgrythyrau yn
blant Heth, neu Hittiaid. Gau i deulu Sidon ymsefydJu
yn ngogledd-orllewin Canaan, ymddengys i'r Hethiaid

osod eu pabell yn y rhanau deheuol o honi. Yn Gen.

xxiii. dywedir wrthym i Abraham, pan fu farw Sarah ei

wraig yn Hebron, brynu gan 'feibion Heth,' neu'r Heth-
iaid, ' feddiant beddrod i gladdu ei fai'w ynddo.' Yr
ydym yn darllen hefyd mewn cysylltiad â hanes ymdaith
Isaac yn Beerseba, yr hwn a orweddai gryn bellder ar y
deheu-orllewin i Hebron, i Esau gymeryd yn wragedd
ferched dau Hethiaid gwahanol, yr hyn efallai a ddang-

osai fod plant Heth wedi ymdaenu yn y cyfeiriad hwnw
(xxvi. 23, 32-34 ; xxvii. 46 ; xxviii. 8-10). Enwir yr

Hethiaid hefyd yn mhlith y llwythau a drigent yn y
mynyddoedd (Num. xiii. 29), gan gyfeirio efallai at y
wlad fynyddig yn neheudir Canaan.

Ymsefydlodd y Jebusiaid o gwmpas Jerusalem, yr hon
yn ddechreuol a elwid Jebus, fel y mynegir yn bendant
wrthym yn 1 Cron. xi. 4 : 'A Dafydd a aeth i Jerusalem,
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hon yw Jebus, ac yno y Jebusiaid oedd drigolion y tir

'

(gwel hefyd Barn. i. 21). Dywedir wrthym hetyd y
trigai y Jebusiaid yu y mynyddoedd (Num. xiii. 29 ; Jos.

xi. 3); a gwyddys yu dda fod Jerusalem yn sefyll mewn
rhan fynyddig o'r wlad.

Yr Amoriaid oeddynt efallai y Uwyth lliosocaf a galhi-

ocaf o'r holl hvythau Canaaneaidd. Ar y dwyrain o'r

lorddonen yr oedd eu prif sedd. Yno yr oedd teyrnas-

oedd Sehon, ac Og, brenin Basan, ac yn yraestyn o'r afon

Amon hyd fynydd Hei-mon yn Anti-Libanus (Deut. iv.

46-49). Ar y gorllewin, yr Ámoriaid a berchenogent y
wlad o esgynfa Acrabbim, yn nhir Edom, hyd mor belled

o leiaf tua'r gogledd a Jerusalem. Yma y cyfarfyddwn
â ' phum brenin yr Amoriaid ; sef brenin Jerusalem,

brenin tlebron, brenin Jarmuth, brenin Lachis, a brenin

Eglon' (Barn. i. 36 ; Jos. x. 5). Ymddengys hefyd fod

rhai Amoriaid yn mhellach yn y gogledd, a chwedi ym-
gymysgu efallai â hwythau eraiîl (Jos. xi. 3 ; Barn, i. 34,

35). Fodd byuag, mae y llwythau Canaaneaid weithiau

yn cael eu cynwys dan yr enw cyífredin Amoriaid.

[Amoriaid.]

Y Girgasiaid ydyw y teuhi nesaf a enwir gan Moses
;

ond nid ydym yn gwybod yn mha le y darfu iddynt
ymsefydhi. Efallai taw eu gweddilHon hwynt oedd y
Gergeseniaid, ar y tu dwyreiniol i Lyn Gennesaret (Matt.

TÌii. 28) ; ond dyUd cofio y gelwir hi hefyd yn wlad y
Gadareniaid (Marc v. 1 ; Luc viii. 26).

Ymsefydlodd yr Hefiaid yn ngogledd Canaan. Trigent,

meddir, 'yn mynydd Libanus, o fynydd Baal-Hermon,
hyd y íFordd y deuir i Hamath' (Barn. iii. 3 ;

gwel hefyd
Jos. xi. 3). Ond cawn Hefiaid hefyd yn Sichem (Gen.

xxxiv. 2); ac yn Gibeon (Jos. ix. 3, 4, 7).

Yr Arfadiaid a drigfanent, mae yn debygol, ynys
fechan a elwid Arfad, ar y gogledd i Tripohs, ac efallai

hefyd y cyfandir cymydogaethol (gwel Ezec. xxvii. 8,

11). Trigianai yr Hamathiaid yn debygol dref a gwlad
Hamath.
Mewn perthynas i'r teuhioedd Canaaneaidd eraill a

enwir gan Moses—yr Arciad, y Siniad, a'r Semariad

—

nid ydym yn gwybod pa le yr ymsefydlasant. Am
drigleoedd y llwythau eraill a env,'ir yn y cyfamod ag
Abraham—megis y Ceneaid, a'r Ceneziaid, a'r Cadmon-
iaid, y Phereziaid, a'r Rephaimiaid—yr ydym naiU ai yn
gwbl anwybodus, neu yn fyr o un hysbysaeth werth ei

goffhau yma. Yn y gogledd a'r deheu yn benaf yr
ydym ni wedi nodi llefydd y llwythau. Yr ydym wedi
gadael rhan eang o ran canol Canaan heb neb ynddynt,
ond poblogid hwynt yn ddiau gan ddisgynyddion Canaan,
er nad enwir y gwahanol deuhioedd. Yn Gen. x. 19,

darllenwn :
' Terfyn y Canaaneaid oedd hefyd o Sidon,

ffbrdd yr efych i Gerar, hyd Gazah : y ffordd yr elych i

Sodom a Gomon-ah, ac Admah, a Seboim, hyd Lesah.'

Dygodd yr yspiwyr a ddanfonwyd gan Moses i chwiho

y tir yr adroddiad canfynol :
'Y Canaaneaid a breswyhant

wrth y môr ' (efallai y Môr Marw), ' ac yn agos i'r lor-

ddonen (Num. xiii. 29). Yn awr, nid yw yn anhebygol
nas gelhr cynwys rhai o'r teuluoedd Canaaneaidd uchod,
trigle y rhai sydd yn anhysbys, dan yr enw cyfíredinol

Canaaneaid.

Gyda golwg ar y Uwythau eraiU, a enwir yn y cyfamod
ag Abraham, gan y cynwysai y wlad cybelled a'r Euph-
rates, gallasai rhai o honynt fod wedi eu sefydhi ynddi

pan y rhoddwyd yr addewid ar y cyntaf, er nad ydyin
yn cfywed fawr o son am danynt wedi hyn.

Mae yn debygol, yn wir, nad ydoedd trigleoedd y
gwahanol Iwythau yn rhai yr oedd eu terfynau wedi eu
penderfynu yn eghir

; y gallai iddynt symud o gylch y
wlad ac ymgymysgu â'u gifydd, neu a r ]hvythau cymyd-
ogaethol.

Nid yw yn anheihvng o sylw nad ydyw'r Philistiaid,

er eu bod yn Nghanaan yn nyddiau Abraham (Gen. xx.

1, 2 ; XXvi. 1), yn cael eu henwi yn y cyfamod a wnaeth
Duw ag ef Perchenogent ran gul ond gwerthfawr o dh'

ar lan Môr y Canoldir yn neheu-orllewin gwlad Canaan,
a pharhausant yn liir i fod y gefynion mwyaf enbydus a
gofidus a gyfaríyddodd yr Israehaid yn y wlad.

Mae braidd yn amgylchiad rhyfedd i Ganaan gael yr
enw wrth ba un yr adwaenir hi yn fwyaf cyö'redinol yn
y Byd Gorllewiuol, sef Palestina, oddiwrth y Phihstiaid,

hil estronol a gefyniaethus ; Phihstia (neu Palestina),

enw rhan fechan o'r wlad, yn cael ei ddefnyddio am yr
holl wlad.

Yn hanes boreuol Canaan cyfarfyddwn ag aml son am
freniuoedd; ond rhaid bod eu teyrnasoedd yn rhai bych-
ain iawn, rhywbeth yn debyg i eiddo y breninoedd a
gyfarfyddwii yn Ngorllewin Affrica. Ymddengys fod

gan bob dinas braidd ei breniu, ac yn ganfynol nis gall-

asai fod Uawer o diriogaeth yn gysylltiedig â hi. Yn
Gen. xiv, 2, yr ydym yu darllen am frenin Sodom, brenin

Gomorrah, brenin Admah, brenin Seboim, a breniii Bela,

yr ' hwn yw Soar ;
' Ilefydd, mae genym reswm i gasglu,

ac oeddynt heb fod yn neppel oddiwrth eu gilydd. Darfu
i Moses orchfygu dau frenin ar y dwyrain i'r lorddonen

;

Sehon, brenin Hesbon, ac Og, brenin Basau ; ac ar y
gorllewin i'r lorddonen, yn Nghanaan briodol, gorchfyg-

odd Josua nid Ilai nac unarddeg o freninoedd, heblaw y
rhai yr oedd yno efallai eraiU heb eu gorchfygu y pryd
hwnw (Jos. xii. ; xiii. 1-6

; gwel hefyd Barn. i. 4-7).

Dengys y sylwadau hyn inor fychain a mân ydoedd y
teyrnasoedd i ba rai y rhanwyd y wlad.

Pan orphenwyd darostwng y wlad gau Josua, cafodd

ei threfniadau gwleidyddol eu cwbl gyfnewid. Yr oedd
Moses, cyn ei farwolaeth, wedi, ar eu cais eu hunain,

rhoddi i Reuben a Gad, a hauner Uwyth Manasseh, y
wlad ac ydoedd ef wedi ddarostwng ar y dwyrain i'r

lorddonen, ac yn awr gwnaeth Josua ranu trwy goelbren

rhwng y naw Ilwyth arall a hanner yr Israeliaid wlad
Canaan briodol, yr hon a orweddai ar y goiilewiu i'r lor-

ddonen (Num. xxxii. 1-33 ; Barn. xiv. 1, 2).

Ond er fod y wlad yn awr wedi ei rhanu rhwng
llwythau Israel, nid oeddynt wedi dyfod i feddiant cyf-

lawn o honi. Yr oedd yr heii drigolion yii parhau i ddal

en tir mewn amryw ranau o'r wlad (Barn. i. 27-36 ; iii.

1, 3). Darfu i rai o houynt, os cawsant eu gorchfygu o

gwbl, adnewyddu eu nerth drachefn. Darfu i 'Jabin,

brenin Canaan, yr hwn oedd yn teyrnasu yn Hazor, a

chan yr hwn yr oedd 900 o gerbydau haiaru, orthrymu
meibion Israel' (iv. 2, 3). Ni chyrhaeddodd yr Israel-

iaid gyflawn feddiant o'r wlad cyn teymasiad Dafydd a

Solomon. Y pryd hwnw y cyflawnwyd yr addewid a

roddwyd i Abraham :
' Canys efe oedd yn Ilywodraethu

ar y tu yma i'r afon oll, o Tiphsah hyd Azzah, ar yr

holl freninoedd o'r tu yma i'r afon ; ac yr oedd iddo ef

heddwctí o bob parth iddo oddi aingylch' (1 Ben. iv. 21,
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24). Pa cyhyd y parhaodd pethau yn y sefyllfa hon

iiid ymddengys, ond y tebygoh-wydd yw nad ydoedd o

hir barhad. Dan deyrnasiad Ilehoboam, niab Solomon,

darfu i ddeg o'r llwythau ymadael trwy wrthryfel â th
Dafydd, a tturfio yr hyn a elwid teyrnas Judab. Pan
gafodd y genedl Israelaidd ei rhanu fel hyn, yr oedd ei

nerth wedi ei fawr wanychu, ac mae yn debygol y gwnai
rhai ü'i ceuedlaethau, yn enwedig y talaethau cyffin-

dirawl ac oedd yu ddarostyngedig iddynt ac yn talu

teyrnged, gyhoeddi eu hannibyniaeth, ac i deyrnas Isi-ael

gael ei chyfyngu o fewn terfynau cnlach nac o'r blaen.

Er i'r Israeliaid gael eu gorchymyn i ddinystrio y
Canaaneaid, etto, oherwydd naill ai anaUu, neu ryw
resymau eraill, ni ddarfu iddynt wneud hyny. Hyd yn od

yn amser y Barnwyr dywedir :
'A meibion Israel a drig-

asant yii mysg y Canaaneaid, yr Hethiaid, a'r Amoriaid,

a'r Phereziaid, yr Hefiaid hefyd, a'r Jebusiaid, ac a gym-
erasant ea merched hwynt yn wragedd iddynt, ac a

roddasant eu merched i'w meibion hwythau, ac a was-

anaethasant eu duwiau hwynt' (Barn. iii. 5, 6).. Dan
deyruasiad Dafydd cawn y Jebusiaid o hyd yn y medd-
iant o Jerusalem, er iddo ei cbymeryd oddi arnynt'

(2 Sam. V. 6-9
;
gwel hefyd Barn. xix. 10-12). Yr oedd

ürias yr Hethiad yn un o wyr cedyrn Dafydd (2 Sam.
xxiii. 39) ; a chan Arafnah, y Jebusiad, y prynodd y tir

ar yr hwn yr adeiladodd allor fel y j^eidiai'r pla (xxiv.

18-25). Tua diwedd ei deyrnasiad darllenwn am 'ddin-

asoedd yr Hefiaid a'r Canaaneaid ' (xxiv. 7). Am Solo-

mon y dywedir :
' Yr holl bobl y rhai a adawyd o'r

Amoriaid, Hethiaid, Pereziaid, Hefiaid, a'r Jebusiaid, y
rhai nid oeddynt o feibion Israel, sef eu meibion hwy, y
rliai a adawsid ar eu hol hwy yn y wlad, y rhai ni allodd

meibion Israel eu lladd ; ar y rhai hyny y cyfododd
Solomon dreth wriogaeth hyd y dydd hwn '

(1 Bren. ix.

20, 21). Mae yn debygol taw gweddiUion y llwythau

Canaaneaidd yu benaf, os nid yn gyfangwbl, ydoedd y
'gwyr dyeitlir,' ac yn 153,600 o rif, y rhai a ddefnyddiodd
Solomon, pan yn adeiladu y deml, fel ' cludwyr beichiau

a naddwyr yn y mynydd '

(2 Cron. ii. 17, 18).

Yn Mhalestina, fel yn Groeg, tarawir meddwl pob
teithiwr â bychandra y wlad. Mae yn synu fod taitli

araf o ddeg awr ar gefn mul yn ddigon i fyned dros holl

hyd teyruas Judah, o Hebron liyd ei therfyn gogleddol,

lle y dechreuai teyrnas Israel ; neu wrth baso mewn un
diwrnod hir o Jerusalem, piifddinas Judah, i Samai'ia,

prifddinas gwlad Israel. Hyd y \sr]ad, o'r gogledd i'r

delüiu, ydyw 180 o filltiroedd, a'r Iled, o'r lorddoneu liyd

Fôr y Cauoldir, sydd hanner can milltir (Stanley, /Sinat',

114; Stewart, 398). Byddai y lled wrth reswm yn gryn
Uawer rnwy pe cynwysid y wlad ar y dwyraiu i'r lorJd-

ûueu, ond mae yn anliawdd cael uu man Ijoddhaol o ba
un i'w mesur.

Un o'r pethau hynotaf mewn cysylltiad ag ymddang-
osiad Palestina ydyw ei chymeriad mynyddig. Fel í-heol

gytfredin, nid yn unig mae yn fyuyddig, ond nid yw
ddim ond pentwr o fynyddau yn cyfodi oddiar fôr-lan

wîistad ar y goi-llewin, ac oddiar anialwch gwastad ar y
dwyrain, ac heb ei agenu gan ddim o'r gogledd i'r dehau
oud dyffryn yr lorddonen, a chan wastadedd eang Es-
<IraeIon o'r dwyrain i'r gorllewin. Canlyniad y neillduol-

rwydd hyn yw, fod, nid yn unig benau'r bryuiau, ond y
.hffrynoedd a'r gwastad-diroedd yn nghanol Palestina

eu hunain mor uchel uwchlaw letel j môr nes cyfranogi
o holl nodweddau a golygfeydd gwlad fynyddig. Mae
Jerusalem bron mor uchel a Skiddaw ; nid yw Hebron
ddim ond 500 troedfedd yn is na'r Wyddfa. Mae y rhan
fwyaf o brif ddinasoedd Canaan yn amiyw gannoedd o
droedfeddi yn uwch na Môr y Canoldir. O anialwch

Arabia i Hebron mae esgyniad parhaus, ac oddiar yr
esgynfa hwuw nid oes dim disgynfa oddieithr i ddyffryn

yr lorddonen, gwastadedd Esdraelon, a glan y môr. Mae
amiyw ymadroddion yn yr H. D. a'r N. yn cynwys
cyfeiriad at ffurf-wneuthuriad y Avlad. A dyna paham y
canfyddir priodoldeb y dywediad, ' myned i waered i'r

Aipht,' a 'myned i fynu i Ganaan,' yr hwn a gyfarfyddwn
mor aml Avrth ddarllen hanes crwydriadau y patrierch.

A dyma, efallai, yr achos o'r cyfeiriadau yn ysgrifeniadau'r

prophwydi, megis Esa. ii. 2 ; lii. 7 ; liv. 10 ; Micali vi.

1, 2 ; Dat. vi. 15, 16 (Stanley, Sùiai', 102, 127, 129).

• Darlunir Canaan fel wedi bod gynt yn wlad fírwythlon

a tlioraethog iawn. Dyma'r desgrifiad a roddwyd o honi

gan Moses i'r Israeliaid pan ar fyued iddi :
' Oblegid

mae'r Arglwydd dy Dduw yn dy ddwyn i mewn i wlad
dda, i wlad afonydd dyfroedd, ftynonau, a dyfnderau yn
tarddu allau yn y dyffryn, ac yn y myuydd ;

gwlad gwen-
ith, haidd, a gwinwydd, a ffigyswydd, a phomgranadwydd

;

gwlad olew, olewydden, a mêl, gwlad y bwytei fara

ynddi heb brinder, ac ni bydd eisiau dim arnat yuddi

;

gwlad yr hon y mae ei cheryg jm haiarn, ac o'i myuydd-
oedd y cloddi bres' (Deut. viii. 7-9). Mae wedi bod yn
beth cyff'redin i son am dani fel gwlad ac sydd yu bres-

enol dan y felldith ac yn ddiff'rwyth ; ond cybelled ac y
mae yn llai cynyrchiol na chynt, golygwn y cyfyd hyny,

uid oddiar uuryw felldith sydd wedi disgyn ar y tir, ond
oddiar ddiffyg gwrteithio priodol. Lle bynag y gwrteithir

hi yn briodol, ymddengys yn talu yn awr fel cynt i'r Ilaf-

urwr am ei thrin, gan nad pa un ai amaethwr neu win-

Ilanydd ddygwyddo hwnw fod. 'Tarawyd ni yn fawr,'

medd Di\ Ilobinson, ' gan frasder a ffrwythlondeb gwas-
tadedd yspleuydd Galilea Isaf, ac yn cynwys Esdraelon.

Yn yr ystyron hyn rhagorai yr oror hono ar yr oU o

Palestina. Yn y rhaniad o'r wlad rhwng y llwythau,

Judah oedd y fwyaf, a hi gymerodd y dii'iogaeth eangaf

;

oud yr oedd darnau eang o'i thir yn greigiog a diffrwyth,

a rhanau eraill yn ddiff'aethwch, tra mae hyd yn od ei

gwastadedd mawr ar lan y môr yn Ilai ffrwythlon na

rhanau eraill yn mhellach i'r gogledd. Zabulon ac

Isaachar, y Uwythau Ueiaf yn ol ymddangosiad, a gaw-
sant hufen Palestina; tra y perchenogai Asser a Naphtali,

yn mhellach i'r gogledd, uwchdiroedd a bryniau coedog
Galilea, y rhai ydynt yn awr yn doraethog mewn yd a

phorfii' (Ptobinson, Jíes. iv. 160).

Gwlad adfeUiau mewn modd neillduol ydyw Palestina.

Nid rhai luddewig yn unig ydynt. Mae yr adfeiliau a

ganfyddir yn perthyn i'r oesau mwyaf gwahanol, a'r dull-

iau mwyaf gwahanol o adeiladu—Saracenic, Crusading,

Bhufeinig, Groegaidd, luddewig—gan ymestyn' efallai

hyd at yr hen weddillion Canaaneaidd cyn amseroedd

Josua (Stanley, Smai, 118, 119). Mae o bwys i gadw
hyn mewn cof, gan y byddai yn aml yn gamsyniad mawr
i'w golygu fel esiamplau o adeUadau yr luddewon.

Mae y wlad o'r tu dwyreiniol i'r lorddonen, yr hon a
gyfansoddai ran o etifeddiaeth plant Israel, yn tori Uai o

ffigur yn yr hanes ysgrythyrol, ac yu Uawer mwy- anhys-
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bys yn bresenol, na'r wlad ar y goiilewin. Y rheswm a

roddid gan y Reubeniaid a'r Gadiaid dros ddewis cael eu
sefydlu yn y rhan houo o'r wlad oedd fod ' tir Jazer, a

thir Gilead, yn Uefydd da i anifeihaid,' ac yr oedd iddyiifc

hwythau anifeiliaid lawer (Num. xxxii. 1). Gwneir coíîa

mynycli am fynydd Gilead yn yr Ysgrythyr. Nid myn-
ydd sengl, fodd bynag, ydoedd, ond rhestr o fynyddau,

y rhai, gan ddechreu yn uniongyrchol ar y tu deheuol

i'r afon Yarmuk, a red yn ddrum bylchog tua'r dehau.

Nid oes dim bryuiau o'r tu gogleddol i'r Yarmuk
;
gwas-

tadedd eang ydyw yr holl wlad, gan y parha gwastad-dir

yr Hauran a'r Jaulau yn ddidor hyd ymyl y phiol ddofn
Ìle gorwedd Môr GaHlea. Yma mae disgynfa ddisymwyth
yn agos i 3000 o droedfeddi, yr hwn, oddiar lanau gor-

hewinol y llyn, a ymddeiigys fel rhestr o fynyddoedd, a

gallasai felly dwyllo hen ddaiaryddwyr y rhai a edrychent
arno yn unig o'r gorllewin, fel y mae wedi twyllo llawer

mewn amserau diweddar. Fel yr ymddengys o'r dwyrain,
edrych fel un gwastad-dir didor {Jouin. Sac. Lit.^ July
1854, p. 288).

Cyfeii'ir yn aml at Basan, y rhan fwyaf ogleddol o'r

diriogaeth hon, yn yr Ysgrythyr fel Ue enwog am bor-

feydd breision. Darllenwn am ' wrdd deirw Basan ' (Ps.

xxii. 12); am ' hyrddod o rywogaeth Basan' (Deut. xxii.

1 4) ; am ' basgedigion Basan ' (Ezec. xxxix. 1 8) ; am
'fynydd cribog Basan' (Ps. lxviii. 15); ac am ' dderw
Basan ' (Ezec. xxvii. 6). Yn unol â'r cyfeiriadau hyn,

dywed y Parch. Mr. Poi'ter, cenadwr yn Damascus, 'Mae
mewn modd arbenig yn wlad wàstad. Mae yn wastad-
edd eangfawr, ac ynddo ddaiar ddofn a digymhar o

doraethog, a chwedi ei amgylchu ar y dwyrain a'r gor-

Ilewin gan ftyniau coedog prydferth. Hi ydyw etto

yd-ystordy Damascus a Syria Ddwyreiniol, er nad oes

mwy na degfed ran o'r tir yn cael ei wrteithio ' {Journ.

Sac. Lit. July, 1854, p. 281). Pan yn siarad am ddaros-

tyngiad Og, brenin Basan, dywed Moses, ' Ennillasom ei

holl ddinasoedd ef yr amser hwnw, fel nad oedd dinas

nas dygasom oddi arnynt, tri ugain dinas, holl wlad
Argob, breniniaeth Og o fewn Basan. Yr hoU ddinas-

oedd hyn oedd gedyrn o furiau uchel, pyrth a barrau,

heblaw dinasoedd heb furiau lawer iawn' (Deut. iii. 4, 5).

Mae yr adnodau hyn yn rhoddi ar ddeall i ni fod y wlad
yn boblog a mawr iawn cyn iddi ddyfod i feddiant yr
Israeliaid ; etto ni fyddai yn ddiogel i farnu am y dinas-

oedd a'r trefydd a enwir yma oddiwrth ddinasoedd a
threfydd yn ein gwlad ein hunain yn y dyddiau presenol.

Ond mae dyddordeb neiUduoI, medd Mr. Porter, yn
perthyn i ddinasoedd a threfydd yr oror hon, a barnu
oddiwrth y daiiun a dynir o honynt ganddo ef :

' Er,' eb
efe, 'fod y wlad yn awr yn ddiwrtaith a bron yn
anghyfaneddol, mae ei dinasoedd, â'i muriau a'i phyrth,
maÌuriedig ond heb syrthio, yn parhau i fod yn golofnau
o'i mawredd blaenorol. Y peth mwyaf hynod mewn
cysylltiad â'r adfeiliau a gyfarfyddir yn mhob man yn y
rhan hon o'r wlad, ydyw y cyflwr o gadwraeth yn mha
un y ceir hwynt, gan fod y muriau cadarn yn sefyll yn
bresenol, ac mewn llawer man yn berlfaith

;
yr ystryd-

oedd a'u palmant heb ei ddryllio
; y tai yn gyflawn ac yn

drigianol, fel pe wedi eu gorphen ddoe ; ac hyd yn od y
doravi a chauadau y tìenestri yn eu llefydd. Yr ydwyfwedi
crwydro ar hyd eu hystrydoedd, a chwedi darllen eu cof-

nodau ar lechi 'yn agos i 2000 o flyneddau yn ol. Yr

ydwyf wedi agor eu plyg-ddorau, a myned mewn i'w tai

a'u palasau, a chwedi manwl sylwi ar bob ystafell. Unig-
edd a dystawrwydd a deyrnasant yno, oblegid yr oeddynt
heb drigianydd. Mae natur yr adeiladau hyn yu espouio
dirgelwch eu cadwraeth. Mae y muriau yn rhai trwchus
iawn, a chwedi eu hadeiladu o ddarnau ysgwar o hasalt
du, mor galed bron a haiarn. Mae y nenau wedi eu
ffurfio o ýlafjs hirion cul o'r un defnydd, a chwedi eu Ilifio

sìwjointo gyda chywirdeb mawi-. Slahs mawrion o gareg
ydyw y dorau, a chwedi eu tori fel i efelychu panels, ac
weithiau wedi eu haddurno â phleth-dyrch a blodau
cerfiedig. Mae cauadau y fíenestri yn debyg i'r drysau.
Ni ddefnyddid Jiçjes un amser ; ac yn wir nid ydynt
yn cael eu defnyddio yn Syria yn y dyddiau presenol.

Mae y drysau yn troi ar golynau, y rhai a droant mewn
tyllau a wueir ar eu cyfer' (joiirn. Sac. Lù., July, 1854,

p. 281).

Cyn y caethiwed, sonir am Basan fel gwlad gyfan
;

ond yn olynol i'r tymhor hyny, yn Ilyfrau y Maccabeaid,
yn ngwaith Josephus, ac ysgrifeniadau eraiÌI, cyfeirir atto

bob amser fel wedi ei ranu i bedair talaeth—Gaulonitis,

Trachonitis, Auronitis, a Batansea. Sonia Ezeciel am yr
Hauran (xlvii. 16, 18), enw a roddir yn awr i ran helaeth
o'r wlad ar y dwyrain i Fôr Galilea. Gwneir cofla am
Trachonitis, Iturea, ac Abilene (Luc iii. 1). Mae yn
anhawdd penderfynu eangder a therfynau y gwahanol
ranau hyn ; efallai, yn wir, yr amrywient ar wahanol
amserau.

Yn ystod y byneddau diweddaf mae nifer fawr, yn
enwedig o Loegr, wedi ymweled a Palestina, a'r rhan
fwyaf honynt ar gyfrif y dyddordeb cysylltiedig â hi

fel golygfan y gweithrediadau dyddorol, pwysig, a Uiosog

a groniclir yn yr Ysgrythyrau Santaidd : ond y teimlad

cyfl'redin yn meddyliau y cyfryw ymwelwyr, yn enwedig
ar y cyntaf, fod gwlad ac ydoedd mor eang yn eu golwg-

er eu dyddiau boreuaf, yn troi allan mewn fítiith mor
fychan ei maintioli; ac i fod gwrthrychau unigol—megis
ei dinasoedd a'i hafonydd, a golygfeydd eraill—mor fych-

ain, ac yn meddu cyu lleied dyddordeb ar wahan oddi

wrfch y syniadau ac oedd yn gysylltiedig â hwynt. Nid
ydyw Jerusalem, yr lorddonen, Môr Galilea, y Môr Marw,
mwyach y gwrthrychau oeddym ni wedi ddychymygu,
ond maeut wedi ymgrebachu i ryw faintioli diystyr, er,

pan chwiliom hwynt yn fanwl un ar ol y Uall, ac y galwn
i gof y gwahanol ddygwyddiadau o ba rai y maent wedi
bod yn olygfanau, y gallwn ail gynheu yr hen ddyddor-
deb ynddynt. A methir sylweddoli y ffaith y gwnai
taith o bererindod i fan wedi ei gysegru gan enedigaeth,

bywyd, dyoddefaiut, a marwolaeth ein Gwaredwr gyu-

yddu ein teimlad defosiyuol. ' Gallaf dystio mewn
perthj'nas i mi fy hun,' medd Dr. Stewart, 'na wnaeth
ymweliad a Uefydd cysegredig greu y teimladau a ddys-

gwyliais. Yr oedd rhywbeth yn y dadleuon sydd wedi

cyfodi mewn perthynas i lawer o'r Uefydd, a'r cyferbyniad

dyeithr rhwng eraill fel yr oedd y dychymyg wedi eu

darlunio, fic a wnaeth deríysgu yn hytracli na chynyddu
fy nheimladau defosiynol i. Yr oedd pethau allanol o
angeniiieidrwydd yn cymeryd i fyuii gymaint o'r sylw fel

ac i ymyraeth â myfyrdod ysprydol ; ac ar ol i mi adael

Jerusalem, ac i'r hoJl lefydd gael eu hargraff'u yn ddwíh
ar y cof, ac i minau yn dawel ac yn hamddeuol symud y
drychfeddyliau a'r myfyrdodau ac oeddynt wedi ymdyrru
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o gwmpas llefydd dychymygeclig oddi wrthynt, a'u sefydlu

ar y gwir lefydd, y galluogwyd fi i werthfawrogi y lles,

inewn ystyr ysprydol, ag oeddwn wedi dderbyn oddiwrth

ymwehad a hwynt. Wrth gydmaru nodau ac eraill oedd

wedi bod yno, cefais fod eu profiad hwy yn cyduno â'm

un innau' (Stewart, 307, 438). Yn yr hen amseroedd ym-
ddengys yr aflonyddidCanaan gan anifeiliaid rlieibus. Mae
y cyfeiriadau attynt yu yr Ysgrythyrau yn aml, megis yn
Gen. xxxvii. 20, 33; Lef xxvi. G, 22; Deut. xxxii. 24; Ps.

]xxx. 13; yn enwedig at lewod, eirtli, llewpartiaid, seirph,

(Barn. xiv. 8 ; 1 Sam. xvii. 34-37 ; 1 Bren. xiii. 24-28
;

2 Bren. ii. 24 ; Diar. xxviii. 15 ; Jer. v. 6 ; Hos. xiii. 7,

8; Amos v. 19; Hab. i. 8). Nid yw teitliwyr yn cymeryd
un sylw o'i bod yn cael ei blino ganddynt yn bresenol.

CA'NAH. [Kanah.]
CANDA'CE, brenines yr Ethiopiaid. 'Efnuch galluog,

yr hwn oedd ar ei holl drysor hi,' a argyhoeddwyd ac a

fedyddiwyd gan Phyhp yr efengylydd. Mae yn anhawdd
penderfynu pa le yr oedd Cus, yr hon yn yr H. D. a elwir

Ethiopia. Tybir yn gyífredin fod yr Ethiopia y cyfeirir

atti yma jn gyfleuedig ar y dehau i'r Aipht. Meddwl
rhai taw Abyssinia ydoedd ; ond tybir yn fwy cyfíredinol

taw y rhan hono o Nubia uchaf ydoedd lle yr oedd Meroe,

yr hwn oedd yn agos i Assour bresenol, wedi ei gyfleu.

Yr ydym yn dysgu oddiwrth Strabo a Phny fod Ethi-

opia yn cael ei Uywodraethu o flaeu ac ar ol y cyfnod

Cristionogol gan freninesau a elwid Candace, yr un fath

ac yr oedd Pharaoh a Ptolemy am amser yn enwau cyfi-

redin ar freninoedd yr Aipht. Dywed Eusebius, yr hwn
a flagurodd yn y bedwaredd gaurif, i Ethiopia barhau i

gael ei llywodraethu gan freninesau a elwid Candace, ac

i'r frenines gael ei dychwelyd, a'r efengyl ei dwyn i mewn
i'r wlad, trwy offeiynoHaeth yr efnuch {Ecd. lííst. B. ii.

6, 1). Mae gan yr Abyssiniaid hefyd draddodiad ddarfod

iddo ei ddwyn i Tigre, y rhan hono o Abyssinia yr hon a

orweddai nesaf at Meroe.

CANLLAW MUR, mur wedi ei adeiladu o gwmpas
pen tai gwastad-nen, fel yr oedd tai yr luddewon a
chenedloedd Dwyreiniol eraill yn gyffredin, i rwystro

<'.>.M.I.A'.V .\;lu.

pobl i syrthio drostynt, neu i ymladd oddi arnynt â gelyn

;

neu gall arwyddo tyrau, rauriau, ac amddiffynfeydd dina?
'

oedd (Jer. v. 10). Cyfrifid pob ísraeUad ac uad oed

:IS-

oedd
mur-ganllaw ar nen ei d yn euog o farwolaeth pwy
bynag a syrthiai drosto (Deut. xxii. 8).

C.VX\VI!IAD ItllLFEINIO.

CANWRIAD, swyddog Rhufeinig a llywodraeth gan-
ddo dros gant o filwyr. Gwnaeth un o honynt, gyda
mawr ffydd a gostyngeidrwydd,

geisio gan Grist wella yn wyrth-

iol ei was (Matt. viii. 5-13). Un
arall, pan welodd y daiargryn ac

amgylchiadau cydfyuedol â'i farw-

olaeth, a ofnodd yn fawr, ac a
ddywedodd, ' Yn wir Mab Duw
ydoedd hwn.' Anrhydeddwyd
trydydd canwriad trwy gael ei

ddewis yn offeryn i fyned â'r ef-

engyl i blith y cenedloedd (Act. x.)

CANWYLL, goleu a garir

mewn llaw, ac mewn arferiad cyft-

redinol yn y dyddiau presenol.

Nid dyfeisiad diweddar mewn un
modd ydyw canwyllau, er yr ar-

ferid llusernau gan yr hynafiaid

er dybenion teuìuaidd. Mae son

am ryw bethau fel canwyllau wedi cael eu gwneud o wêr
a chAvyr, ac weithiau o byg. Llinynau bychain oedd y
pabwyr ar y cyntaf ; wedi hyny y papyrus a chalon

brwynen a ddefnyddid. Ond nid ymddengys i'r hynafiaid

un amser i Iwyddo i wneud dim i'w gydmaru â'r can-

wyllau a ddefnyddir genym ni yn bre.senol {Edin. Encyc.

V. 371).

Nid ydym yn gwybod fod un prawf y gwnai yr Heb-
reaid ddefnydd o ganwyUau ; mae yn sicr y gwnaent
ddefnydd cyÔredin o hisernau yn yr hen amser yn gystal

ac mewn amser diweddar (Exod. xxxv. 1 4 ; xxxix. 3 7 ;

Matt. XXV. 3, 4). Yr ydym, mae yn wir, yn cyfarfod á'r

gair canwyll yn y C. C. o'r H. D. a'r T. N. ; ond mae y
geiriau Hebraeg a Groeg am gauwyllau yn cael yn aml
eu cyfieithu yn llusernau neu lampau, a dylasai gael eu
cyfieithu felly yn mhob man, gan y rhydd y gair canwyll

ddrychfeddwl aughywir ynghylch y dnll luddewig o fyw.

Mae yr un gair Hebraeg yn cael ei gyfieithu yn Uusernau
yn Exod. xxv. 37; xxxv. 14; xxxvii. 23; xxxix. 37;
1 Sam. iii. 3 ; Diar. xiii. 9 ; xx. 20, a gyfieithir yn gan-
wyll yn Job xviii. 6 ; xxi. 17; xxix. 3 ; Ps. xviii. 28

;

Diar. XX. 27; xxiv. 20; xxxi. 18; Jer. xxv. 10; Zeph.
i. 12. Mor lleied gwahauiaeth a wnai ein cyfieithwyr

rhwng y ddau air fel mewn rhai adnodau Ue ceir llusern

neu lamp yn ngliorph yr adnod, ceir canwyll ar ymyl y
ddalen ; a lle ceir canwyll yn nghorph yr adnod, ceir

llusern ar ymyl y ddaleu. Dull Uaes iawn o gyfieithu

ydyw ini fel hyn. Yn 2 Sam. xxi. 17 cyfieithir y gair

yn oìeuni; ond buasai llusern yn fwy grymus: 'Yna gwyr
Dafydd a dyngasant wrtho ef, gan ddywedyd, Nid âi di

aUan mwyach gyda ni i ryfel, rhag i ti ddiífoddi llusern

Israe].'

Yr nn wedd dylai y gair Groeg \v)(iio<;, yr hwn a gyf-
ieithir canwyll yn y T. N. gael bron yn mhob man ei

gyfieithu yn Ihisern. Mae hyn nid yn unig yn cyduuo
â'r Uestr a ddefnyddid gan yr luddewon, ond y mae yn
fwy priodol a deaUadw-y mewn rhai adnodau, megis yn
Matt. V. 15, a'r adnodau cyft'elyb yn Marc iv. 21 ; Luc xi.

33. Ni fyddai canwyU yn gyffredin yn beth cyfleus iawn
i'w gosod dan modius (C. C. Uestr). Yn Luc xi. 34-36
ceir y gair ddwywaith, ac y mae feUy berthynas eghir
rhwng y ddwy rau Ue dygwydd gael ei ddefnyddio ; ond
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yn un mae eiii cyfieithwyr wedi ei gyfieitliu yn oleuni ac

yn y llall yn gamcyll, ac felly coUir golwg ar y bertliynas

sydd rliyngddyut. 'Lhtsern (0. C. canwyll) y corph yw
y llygad ' (yma mae llusern yn fwy cywir a grymus na
clmnwijìl) ; ' gan hyny pan fyddo dy lygad yn iach (C. C,

syml), dy holl gorph hefyd fydd oleu/ &c. ' Os dy hoU
gorph gan hyny sydd oleu, bydd megis pan fo llusern

(C. C. canwyll) â'i llewyrch yn dy oleuo.' Mewn Uawer
o adnodau eraiU mae ein cyfieithwyr wedi cyfieithu y
gair yn ganwijUau Ue y buasai llusernau yn fwy priodol

a grymus, megis yn Luc xii. 35, 'Bydded eich Iwynau
wedi eu hamwregysu, a'ch Ilusernau (C. C. canwyllau)

wedi eu goleu, a chwithau yn debyg i ddynion yn dysgwyl
eu Harglwydd

;

' ac hefyd yn 2 Pedr i. 1 9, ' Ac y mae
genym ui air sicrach y proph"\vydi, yr hwn da y gwnewch
fod yn dal arno megis Uusern (C. C. canwyll) yn llewyrchu

mewn lle tywyll.' Arferir ef am loan Fedyddiwr (loan

V. 35): ' Efe oedd lusern (C. C. canwyll) yn llosgi ac yn
goleuo ; a chwithau oeddych ewyllysgar i orfoleddu dros

amser yn ei oleuni ef ' Yn Dat. xxi. 23 cymhwysir ef at

ein Gwaredwr yn ei gyflwr o dderchafiad yn y nefoedd,

ac yno efallai taw gwell oedd ei gyfieithu yn oleuni: 'A'r

ddinas nid rhaid iddi wrth yr haul, na'r Ueuad i oleuo

ynddi ; canys gogoniant Duw a'i goleuodd hi, a'i goleuni

hi ydyw yr Oen.'

CANYLLBREN. Oddiwrth yr hyn ydym wedi
ddweud dan yr erthygl ar Ganwyll, gwelir nad yw can-

wyllbren yn air priodol yn nghyfieithiad yr Ysgrythyrau

,

etto mae yn anhawdd cael gair mwy cyfleus ar gyfer yr

H. D., Ile mae cyfeiriad bron bob amser at y canwyllbren

aur a sefai yn y lle santaidd, ac nid oes genym ni lestr o

natur llusern ac a fedr drosglwyddo syniad digon goruchel

am dano (Heb. ix. 2). Os, gan hyny, y defnyddir ef am
dano, dylid bob amser ddal mewn cof taw olew, ac nid

canwyllau, a gynysgaethai y goleu (Lef xxiv. 2). Yr oedd
yr olî o hono wedi ei wneud o aur coeth, ei baladr, ei

geinciau, ei gnapiau, a'i flodau. Chwech o geinc-

iau aent allan o'i ystlysau—tair o un ystlys a

thair o'r ystlys arall. O dalent o aur coeth y
gwnaed ef (Exod. xxxvii. 17-24). Yr oedd y
lampau i gael eu cynneu gan yr offeiriaid, ac

yr oeddynt i losgi ' o'r hwyr hyd y boreu bob
amser' (Lef xxiv. 1-4; Num. iii. 31).

Pan adeiladodd Solomon y deml yn Jerusalem

'gwnueth ddeg canv?yllbren aur, ac a'u gosododd
yn y deml, pump o'r tu dehau, a phump o'r tu

aswy' (2 Cron. iv. 7; gwel hefyd 1 Bren. vii. 49).

Dygwyd y canwyllbrenau yn y deml i ffwrdd

gan Nebuzaradan, penaeth y milwyr ar amser
caethiwed Babilon (Jer lii. 1 9). Pan y dinystr-

iwyd Jerusalem wedi hyn gan y Rhufeiniaid,

dywed Josephus i'r bwrdd aur a'r canwylibren

aur perthynol i'r deml gael eu cario mewn gor-

ymdaith orchfygol o eiddo Vespasian a Titus

yn Rhufain ; ond am yr olaf dywed, ' Cyf-

newidiwyd yn awr ei wneuthuriad o'r hyn y gwnaem
ni ddefnydd o hono ; oblegid sicrhawyd ei baladr canol ar

sylfaen, ac estynwyd y cenciau l^ychain gan roddi iddynt

lun tryfer yn ol fel y gosodwyd hwynt, ac yr oedd i bob
un dwll (sochei) wedi ei wneud o bres i dderbyn lamp ar

eu penau' (Joseph. Wars, vii. 5. 5). Dywed hefyd i'r

Ilestri a'r offerynau aur a gymerwyd o'r deml luddewig

gael eu gosod yn Nheml Heddwch, yr hon a adeiladodd
Ýespasian y pryd hwnw yn Rhufaiu.

Yr ydys wedi tybied fod y Ilun canwyllbren aml-
geinciog yr hwn sydd i'w weled yn bresenol ar fwa
gorchfygoî Titus yn Rhufain yn arddangosiad o ganwyll-
bren aur y deml luddewig, er fod lluniau eryrod a môr-
anghentìlod a welir ar y gwaelod, a rhyw wrthddadleuon
ei-aill, yn creu amheuaeth mewn perthynas i berffeith-

rwydd y copi, gan nad yw braidd yn debygol y gwnaethai
yr luddewon i unrhyw beth tebyg i luniau eilun-addol-

awl i gael myned i mewn i'r cysegr santaidd ; ond serch

hyn, a haeriad Josephus, yr ydys yn tybied yn gyffred-

inol y gall fod, mewn ystyriaethau eraill, yn arddang-
osiad teg o'r canwyllbren a gafwyd yn y deml gan y
Rhufeiniaid.

Yn 2 Bren. iv. 10 gellir yn fanteisiol arfer lamp yn Ile

canwìjUhren \ ac yn Matt. v. 15, a'r adnodau cyffelyb

yn Marc a Luc, gellir defnyddio y gair lamp-droed. Yn
Llyfr y Datguddiad, Ile, yn y C. G, y cyfarfyddir â'r

gair canwyllbreni mewu amryw fanau, mae lampau, y
rhai a ellir eu hystyried yn llosgi ac yn goleuo, yn Ilawer

mwy priodol a grymus na'r Ilestr a'u deil. ' Y saith

seren, angelion y saith eglwys ydynt ; a'r saith lamp a
welaist, y saith eglwys ydynt' (i. 20). ' Yr wyf yn dyfod

attat ti ar frys, ac mi a symudaf dy lamp (C. C. canwyll-

bren di allan o'i lle, onid edifarhai di' (ii. 5). Am y ddau
dyst dywedir, ' Y rhai hyn yw y ddau lamp (C. C. can-

wyllbren, yr hwn sydd yn ffìgur Ilawer Uai cyfaddas),

sydd yn sefyll ger bron Duw y ddaiar' (xi. 4). Gellir

sylwi y tybir yn gyffredin fod lampau yn cael eu cynneu,

tra na thybir hyny am ganwyllbreni.

CAPER'NAUM, dinas ar fôr-lan gorllewinol Môr
Tiberias, yn ngwlad Gennesaret (Matt. iv. 13 ; loau vi.

17, 21, 24, 25). Sonir am y Ile hwn yn yr Efengylau

mewn modd arbenig fel golygfan pregethau a gwyrthiau

ein Harglwydd (Matt. xi. 20, 23) ond nid oes dim o'i olion

i'w canfod yn bresenol ; mae hyd yn od ei enw wedi ei

Iwyr anghofio yn y wlad. Mae gan deitliwyr eu hamcan-

dybiau mewn perthynas i'w sefyllfan, ond mawr wahan-

iaethant yn eu hamcan-dybiau. Mae Robinson yn tybied

taw ei sefvllfa efallai oedd rhyw adfeiliau yn agos i Khan

Minyeh (Robinson, lìes. iii. 288; iv. 348). Tybia Dr.

Wilson a rhyw deithwyr eraill mai ei saffe ydoedd man
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a elwlr Tell ITiini, lle mae Uawer o adfeiliau (Wilson, ii.

138-1 4!J). Dynia ydyw barn benderfynol Dr. Thornson

{Land and Book, i. 543-347). ìíid yvv yr amgylchiadau
hyn yn anheilwng o sylw mewn cysylltiad â'r barnau
tryraion a gyhoeddodd ein Hai'glwydd uwch ben Caper-

naum, ac nid ydyw ychwaith yn anheilwng o sylw fod

treíydd Corazin a Betiisaida, viwch ben y rhai y cyhoedd-

odd farnau cyöelyb (Matt. xi. 21, 22), wedi, yn yr un
modd, herio holl chwiUadau daiaryddwyr a theitiiwyr.

Efallai fod Pedr yn anedig o Bethsaida : gelwir lii yn
'ddinas Andreas a Phedr' (loan i. 44) ; ond ymddengys
ei fod yn byw yn Capernaum (Luc iv. 31, 33, 38).

CAPH'TÜIt, y wlad o ba un y daeth y Philistiaid pan
yr ymsefydlasaut yn neheu-orllewin Palestina, ar gyíiin-

iau Môr y Canoldir (Gen. x. 14 ; Deut. ii. 23; Jer. xlvii.

4 ; Amos ix. 7). Mae dysgedigion yn amrywio yn eu
bam mewn perthynas i'r man lle yr oedd Caphtor.

Bochart, yn canlyn y Septuagint a Targums Jerusalem
a Jonathan, a ddeall wrtlio Cappadocia yn Asia Leiaf

Barna Calmet ac eraill taw Crete ydyw Caphtor yr

Ysgrythyr, tra y tybia eraill taw ynys Cyprus sydd i'w

ddeali wrth Caphtor; ond mae y profion o du y tybiau

o'r fath wíinaf. Mae eraiU, gyda mwy o debygolrwydd,
yn golygu ta wrth Caphtor y dyhd deall yr Aipht.

Addetìr yn gyffredin i'r Aipht i gael ei phobU gan Miz-
raim, mab Cam, neu ei ddisgynyddion ; rhoddwyd ei enw
mewn gwirionedd i'r wlad. Yn awr yn mhUth ei ddis-

gynyddion ef yr oedd y Cephtoriaid (Gen. x. 6, 14).

Mudiad cydmariaethol hawdd oedd paso o'r Aipht i

ddeheu-orUewin Palestina, tra yr oedd paso i Cappadocia
neu Crete, neu hyd yn od Cyprus, yn debyg yn bur
anhawdd yn y tymhor boreuol hwn o oes y byd ; ac ar ol

cyrhaedd yno, buasai yn ofynol, er sefydUi yn Palestina,

i gymeryd taith neu fordaith hirfaith yno. Er cynnal y
dyb hon dyg Sir J. G. Wilkinson reswm araU yn mlaen :

* Yr oedd y gair Aipht,' medd ef, ' beth bynag yn gysyllt-

iedig â Coptos, dinas berthynol i'r Thebaid. Oddiwrth
Kebt, Kaft, neu Coptos, yr ydys wedi galw y preswylwyr
presenol yn Copts. Ei hen enw mewn Itierofjlyphics yd-
oedd Kebt-hor; ac y mae Poole yn eglur yn ei le pan yn
tybied taw yr un ydyw hon a Caphtor. Tybia fod yr
enw yn gyfansoddedig o Aia a yi/Trro?, ac y gellir canfod

ei olion yn Ai-Caphtor, " gwlad neu fôr-Ian Caphtor,' yn
Jer. xlvii. 4 ; Herodotus ii. 23.'

CAPPADO'CIA, gwlad yn nwyrain Asia Leiaf, ond
nis gellir peuderfynu ei therfynau yn gywir, gan y gwa-
haniaethent ar wahanol amserau. Llywodraethid hi yn
hir gan ei thywysogion ei hun. Darfu i Archelaiis, ei

brenin diweddaf, roddi ei ferch mewn priodas i Alexander,
mab Herod Fawr o Mariamne (Joseph. Antig. xvi. 4, 6).

Ar ol ei farwolaeth ef darostyngwyd hi gan yr Ymerawdwr
Tiberius, o.c. 17, i dalaeth o'r ymerodraetli Rufeinig. Yn
mhlith yr ' luddewon, gwyr bucheddol o bob cenedl dan
y nef,' y rhai oeddynt yn Jerusalem ac a glywsant Pedr
ar ddydd y Pentecost, ' yr oedd trigolion Cappadocia ;

'

ac y mae yn debygol iddynt wrth ddychwelyd gymeryd
yr efengyl gyda hwynt. O'r hyn Ileiaf, dygwyd hi yn
foreu i'r wlad, oblegid ysgrifenodd Pedr ei Epistol Cyntaf
at 'y dyeithriaid sydd ar wasgar ar hyd Pontus, Galatia,

Cappadocia, Asia, a Bithynia' (i. 1); amgylchiad a brawf
ledaeniad eaug a chynar Cristionogaeth. Yr oedd Cap-
padocia yn enwog fel gwlad enedigol tri o dadau hyuod-

fawr yr eglwys Gristionogol—Gregory Nazianzen, ei

gyfaill Basil, esgob Cesarea, a'i frawd Gregory, esgob

Nyssa.

CAE'CHEMIS, dinas gyfleuedig ar yr Euphrates.

Enwir hi yn mhlith llefydd eraiU ac oeddynt wedi cael

eu darostwng gan freniu Assyriaidd (Esa. x. 9). Pliaraoh-

Necho, brenin yr Aipht, a ddaeth ar ol hyny i ymladd yn
ei herbyn, ar ba achlysvir yr aeth Josiah allan yn ei erbyn,

ac y clwyfwyd ef yn farwol yn nyfl'ryn Megido (2 Cron.

XXXV. 20-24). Yma yr ymladdodd NebucUodonosor â

Pharaoh, ac yr ymddengys iddo ei Iwyr orchfygu. Yr
oedd hyn yn y bedwaredd flwyddyn o deyrnasiad Jehoi-

acim, mab Josiah (Jer. xlvi. 1-12). Mae yn debygol y
cyfeiria y gair Hebraeg Carchemish at ddinas a alwai y
Ilhufeiniaid Circesium, a'r hon a orweddai ar yr Euphrates,

Ile yr ymuna CUaboras â Ui. Yr oedd yn ddinas fawr, ac

amgylcUid hi â muriau cedyrn. Hi ydoedd gorsaf fwyaf

bellenig a berthynai i'r ymerodraetU liufeinig tua'r EupU-
rates, yn ugUyfeiriad Persia (Rosen. Geog. ii. 188). Mae
yn y rUan Uon o'r wlad bentref a elwir Kirkasia, yr Uwn
a saif, fel y tybir, yngUanoI adfeiliau Circesium.

CAR'MEL. 1. MynyddynngorllewinPalestina; ond
er y sonir yn gyffredin am dano fel mynydd, cadwyn d

fynyddau yw yn Uytrach, gan ei fod yn 18 milltir o hyd,

ac adAvaenir yr oll o hono dan yr enw Carmel, tra at ryw
un rhan o hono ac oedd yn uwcU na'r gweddill y cym-
Uwysid yr enw mewn ffbrdd o ragoriaetU {Amer. Miss.

Her., 1837, p. 295; JaUn's Bib. Ant. 13; Stanley's Sinai,

344). Mae troed y rhan ogleddol o'r mynydd yn agos i

Fôr y Canoldir ; felly ymddengys Mynydd Carmel, pan

edrycUir arno o'r mynyddoedd ar y gogledd-ddwyrain i

Acre, fel pe yn gwIycUu ei droed yn y môr. Yn mUelIacU

i'r dehau ymbellUa yn fwy i'r wlad, fel y mae rUwng y
mynydd a'r mor ddyífryn eang wedi ei guddio gan feusydd

ac olewydd. Efe ydyw yr unig bentir mawr ar fôr-Ian

Palestina, a Uelpa i ífui-fio hay AccUo. WrtU ei droed

rlied y nant Cison, mor enwog yn nghân DeboraU (Barn.

V. 21). Ar Fynydd Carmel y casglwyd yngUyd, ar

ddymuniad Elias, bropUwydi Baal, ac yma y darfu iddo

ef a UwytUau oftiymu abertUau er mwyn penderfynu y
cwestiwn pa un ai Jeliofali neu Baal oedd Dduw ; a cUan

i'r cwestiwn gael ei benderfynu o'i du ef trwy i dân
ddisgyn o'r nefoedd a Ilosgi ei abertU, gorcUymynodd
ladd propUwydi Baal (1 Bren. xviii. 17-40). Ymddengys
yr arferai EÎias ac Eliseus gyrcUu i Garmel (xviii. 42 ;

2 Bren. ii. 25 ; iv. 25). O geryg calch mae y mynydd
yn gynAvysedig; ac fel mae yn gytfredin gyda mynyddau
o'r defnydd hyny, mae ynddo lawer o ogofau, ac amryw
o honyut yn hir iawn a Ilawn troion, ac felly yn Ileíydd

cyfleus iawn i ymguddio : 'A phe Ilechent ar ben Carmel,

chwiliwn a chymerwn hynt oddi yno' (Amos ix. 3).

Dangosir un o honynt yn y dydd presenol fel ogof Elias.

Ymddengys ei fod gynt yn euwog am frasder ei borfeydd

a cUynyrcUion eraill (Esa. xxxiii. 9 ; xxxv. 2 ; Jer. I. 19;

Amos i. 2). Er wedi ei ddlhatru o lawer o'i ogoniant

Uynafol, y mae yn aros lawer o betUau a ddygant i feddwl

y teitUiwr y ' godidawgrwydd ' am ba un y clodforid ef

gymaint; ond gyda golwg ar Uyn, mae Uanesion teitUwyr

yn mawr waUaniaetUu, gan fod Ilawer yn dibynu ar ba

dymlior o'r flwyddyn y dygwyddont ymweled ag ef Mae
ucUder ei ddrum yn mawr ainiywio; tvia'i ben dwyreiniol

niae y man ucUaf arno, ac yno mae, yn ol mesuriad
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engineers Saisonig, yn 1728 o droedfeddi jn uwch na

chefn y môr. Mae yr olygfa oddi arno yn oruchel a

phrydferth, ac yn cynwys môr-lanau Môr y Canoldir,

mynyddau Libauus, dyfí'ryn Esdraelon, a bryniau Samaria,

Gahlea, Judah, a Basan (Wilson, ii. 93, 242 ; Robinson,

Res. iii. 190).

2. Dinas yn neheu Judah, o gylch wyth neu ddeng

mihtir ar y deheu-ddwyrain o Hebron. Dyma Ue yr

oedd cyfoeth gan Nabal y Carmehad (1 Sam. xxv. 2, 3) ;

ac yma, fe ddywedir, fod gan y Rhufehiiaid, amryw
oesoedd wedi hyn, wersyllfa íìhvraidd. Adwaenir y Ue

yn barhaus dan yr enw Kurmal. Mae yma adfeihau

gryn eang. Gorweddant o gwmpas blaen a dwy ochr

dyffryn gryn lydan a dwfn. Mae yn gynwysedig yn
benaf o annedd-dai ac adeiladau eraiU, wedi eu gwasgaru

yn mhob cyfeiryd, a'u taflu ynghyd mewn fath fodd a

wna y he yn garnedd gymysglyd ac angliyfaneddol. Yn
mhlitli yr adfeiHau mae rhai castell, a gweddilUon dwy
neu dair o eghvysi, ac un o lionynt o gryn faintioh. Mae
Eusebius a Jerome yn darlunio Carmel yn eu dydd hwy
fel pentref, deng milltir o Hebron (Robinson, Res. ii.

196-200).

CARIAD. Gharity (ehisen) ydyw y gair Saisoneg am
gariad, ac y mae, yn nhreighad amser, wedi myned dan
gyfnewidiad mawr o ran ei ystyr; o'r hyn Ueiaf mae wedi
cohi un o'r ystyron yn mha un y deaUid ef gynt. Arferir

ef yn awr gan y Saeson yn benaf yn yr ystyr o elusen,

ac hefyd yn yr ystyr o roddi esponiad caredig ar syn-

iadau a gweitliredoedd eraill ; ond ar y cyntaf defnyddid

ef hefyd yn ystyr cyfíredin y gair cariad, gan nad oedd

y ddau ystyr a enwyd oud dau esiampl neu amlygiad o

hono. Ond ni ddefnyddir ef un amser yn yr Ysgrythyr
yn un o'r ystyron hyn. Trwy yr oll o'r T. N. he defnyddir

y gair charity, mae iddo ystyr y gair cariad. Dyna y

w

ei ystyr trwy yr oU o'r benod brydferth hono, sef 1 Cor.

xiü. A'i ddeall yn yr ystyr liyny, mae pob rhan o'r dar-

luniad yn berfíaith ddealladwy ; ond os cymerir ef yn un
o'r ddau ystyr araU y soniwyd am danynt, nid yn unig

coUir tlysni y desgrifiad, ond mae y rlian fwyaf o hono
yn hoUol anghymwysiadol. Gyda golwg ar roddi ehisen,

mae y cariad a sonir am dano gan yr apostol yn cael ei

gyferbyuu yn benodol ag ef yn ad. 3 : 'A phe porthwn y
tlodion a'm hoU dda, ac heb gariad genyf, nid yvv ddim
Uesad i mi.' Yn 1 Pedr iv. 8 mae y defnydd o'r gair

cliarity wedi arwain i gamsyniad cyfíredin ond anysgryth-

yrol iawn, fel pe gaUasai elusenau bwrcasu i ni faddeuant

pechodau ; etto gallasi unrhyw ddarU^nwr ganfod oddi

wrth yr hyn sydd o'i flaen taw nid hyn oedd meddwl yr

adnod, yn gystal ac oddiwrth ystyr arferol y gair: 'Eithr

o flaen pob peth, bydded geuych gariad lielaeth (Sais.

gioresog) tuag at eich gilydd ; canys cariad a guddia haws
o bechodau.'

CASAU. 1. MynAvesu teimlad drwg, angharedig at

araU. Mae Duw a'i hoU bobl yn casau pechod ; mae
gelynion yn casau eu gilydd ; ac y mae dynion heb eu
hail-eni yn casau Duw (Jer. xhv. 4 ; Rhuf vii. 15 ; Ps.

xxxiv. 21 ; Rhuf i. 30). Casai Duw newydd-loerau yr

luddewon, a'u gwleddoedd, a'u cymanfaoedd, ar gyfrif yr

yspryd ansantaidd a'r duU pechadurus yn y rhai y cedwid
hwynt (Esa. i. 13, 14). 2. Bod yn fyr o gariad at ber-

sonau : feUy y casaodd Duw Esau ; ni etliolodd ef i fywyd
tragywyddol, ac ni ddewisodd ei had i fod yn bobl neiU-

duol iddo, na danrros truffaredd achubol iddo ef, neu i

lawer o honynt (Mal. i. 3 ; Rhuf ix. 13). Mae rhieni

weithiau yn casau eu plant— h.y., maent yn fyr o gariad
priodol tuag attynt—pan y peidiant a gweinj'ddu cery(k1

iddynt er mwyn eu Ues. 3. Caru yn Uai gwresog (Gen.

xxix. 30, 31). FeUy yr oedd gan yr luddewon wraig
a garent ac un a gasaent (Deut. xxxi. 15). Mae yn
rhaid i ni gasau tad a mam mewn cydmariaeth i rym y
cariad sydd yn ddyledus i Grist—hyny yw, mae yn rhaid

i ni eu caru yn Uawer Uai na Christ (Luc xiv. 26). Yr
un drychfeddwl ydyw ac a drosglwyddir yn Matt. x. 37:
' Yr hwn sydd yn caru tad neu fam yn fwy na myfi, nid
yw deihvng o honof fi.' Yu ystyr lytliyreuol y gair, nid

yw Crist yn cauiatau i ni gasau neb, hyd yn od ein gel-

ynion, a Uawer Uai rhieni, i ba rai y dylid talu pob
dyledus barch a chariad (Marc vii. 9-13).

CASTA, un o'r elfënau a ddefnyddid i gyfansoddi
yr olew eneiniad santaidd i eneinio pabell y cyfarfod

(Exod. XXX. 23, 24). Ymddengys y defnyddid ef hefyd
ynghyd á peraroglau eraill i berarogli gwisgoedd (Ps.

xlv. 8). Yr oedd yn un o'r nwyddau marsiandiaeth a
ddygid i farchnad Tyrus (Ezec. xxvii. 1 9). Er y ceir y
gair casia yn y C. C. yn yr hoU adnodau yr ydys wedi
cyfeirio attynt, etto yn yr iaith wreiddiol arferir gair

gwahanol yn Ps. xlv. 8 oddiwrth yr un a geir yn y ddwy
adnod arall, ac y mae yn amheus pa un a ddylai gael ei

gyfieithu yn wahanol.

Mae y pren casia yn debyg iawn i'r cinamon, ac etto

mae wedi cael ei ystyried gan lysieuwyr fel pe yu perthyn
i rywogaeth araU, er fod hyn wedi cael ei amheu yn
ddiweddar. Mae ei risgl, yr hwn a ddygir o Ceylon,

India, a China, yn dwyn cryn debygolrwydd i'r cinamon,

oddiwrth yr hwn y mae yn gwahaniaethu trwy ei fod yn
fwy trwchus a garw, a thrwy dori yn fyr a Uyfn, tra y
tyr y cinamon yn ysgyriou. Mae yn fwy tebyg fyth i'r

cinamon yn ei flas peraroglaidd a llym, ac ymddengys yn
gwahaniaethu oddi wrtho mewn cryfder, gan ei fod gryn
lawer yn wanach, ac yn Uai Uysog ei sylwedd.

Blodau casia ydyw blodau y pren, y rhai a gesglir ac

a sychir cyn iddynt ymagor. Maent o gylch maintioli

yd pybyr, o liw Ilwyd, ac y mae arogl a blas cinamon
arnynt (Duncan, Dispensatorij^ 293 ; Thomson, Mat. Med.
i. 205).

CAS'TOR a POL'UX a gyfrifid yn feibion i Jupiter
;

tybid fod ganddynt ryw allu neiUduol dros dymhestloedd,

ac oblegid hyny, daethant i íbd yn dduwiau noddawl
morwyr. Cymerid y tarth gwawl-danawl yr hwn sydd
weithiau yn ymddangos ar y môr am danynt ; ac os ym-
ddangosai dim ond un ar unwaith, tybient y byddai y
fordaith yn anfíbdus. Eu Uun oedd arwydd y Ilong yn
mha un y mordwyodd Paul i Rufain (Act. xxviii. 11).

CAWRI, dynion ac yr oedd eu taldra yn Ilawer mwy
na thaldra cyffredin yr hil ddynol. Mae genym amryw
esiamplau o'r cyfryw bersonau yn yr Ysgrythyrau. Mae
son am gawri cyn y diluw, ac efallai taw ffrwyth y priod-

asau cymysg rhwng disgynyddion Seth a Chain oeddynt:
' Cawri oedd ar y ddaiar yn y dyddiau hyny ; ac wedi
hyny hefyd, pan ddaeth meibion Duw at ferched dynion,

a phlanta o'r rhai hyny iddynt ; dyma y cedyrn a fu wyr
enwog gynt' (Gen. vi. 4).

Ar y dwyrain i'r lorddonen ymddengys fod mwy nag un
genedlaeth o gawri :

' Daeth Cedorlaomer, a'r breninoedd



CAWRI. 145 CEDRWYDD.

y rhai oedd gydag ef ac a darawsaiit y Rephainiiaid yn As-
terotli-Caniaiin, a'r Zuziaid yn Ham, a'r Emiaid yu Safeh-

Ciriathaim' (Gen. xiv. 5). Sonir am y Rephaimiaid wedi
hyn yn xv. 20. Gelwid Basau yn wlad y liephaimiaid

(cawri), ond wedi ei gorchfygiad gan IMoses, dywedir, 'Og
brenin Basan yn unig a adawsid o weddill y liephaimiaid

(cawri) : wele, ei wely ef oedd wely haiarn : ouid yw
hwnw yu Babbath meibion Ammon ? naw cufydd oedd
ei hyd, a phedwar cufydd oedd ei led, wrth guíydd gwr

'

(Deut. iii. 11, 13). Mae y mesui'au hyn yu dangos ei fod

o faintioH anferthol, ond nid ydynt yn ein galhiogi iii i

ífui'fio un drychfeddwl am ei wir daldra ; byddai unrhyw
gyfrif sylfaenedig ar y mesurau a enwir yn eithaf ansicr.

Yn nyddiau Josua ni gawn Rephaimiaid ar y gorllewin

i'r lorddonen, o'r hyn lleiaf yr ydym yu darllen am wlad

y Bephaimiaid (Jos. xvii. 15); ac yr oedd dyffryn yn
agos i Jerusalem a elwid 'dyíFryn Rephaim' (2 Sam. v. 18),

yr hyn a ymddengys fel yn arwyddo fod y rhan hou o'r

wlad wedi cael ei thrigianu un amser gan y Rephaimiaid.

Am wlad Moab yr ydym yn darllen :
' Yr Emiaid o'r

blaen a gyfaneddasant yuddi ; pobl fawr ac aml, ac uchel

fel yr Anaciaid
;
yu gawri y cymerwyd hwyut hefyd, fel

yr Ànäciaid : a'r Moabiaid a'u galweut hwy yn Emiaid

'

(Deut. iL 10, 11). Am wlad Ammon dywedir yn yr un
modd :

* Yn wlad cawri hefyd y cyfrifwyd hi : cawri a
breswyliasent ynddi o'r blaen, a'r Ammoniaid a'u galweut
hwy yn Zamzummiaid, pobl fawr ac ucliel, fel yr Anaciaid.

Yr Arglwydd a'u difethodd hwyut o'u blaen hwy ; a hwy
a ddaethant ar eu hol hwynt, ac a drigasaut yn eu Ue
hwyut' (ii. 19-21). Tybir yn gyífredin taw yr un pobl

oedd y Zamzummiaid a'r Zuzimiaid.

Yr oedd cawri hefyd yn Nghaauau ar y gorllewin i'r

lorddoneu. Aeth yr yspiwyr a ddanfonwyd gan Moses
i chwiHo y wlad ' i fynu i'r dehau, ac a ddaethant hyd
Hebron ; ac yno yr oedd Ahiman, Sesai, a Thalmai,
meibion Auac ;

' ac ar eu dychweliad i Cades rhoddasant

y cyfrif canlyuol am y wlad :
' Y tir yr aethom drosto i'w

chwilio, tir yn difa ei breswylwyr yw efe, a'r holl bobl a

welsom ynddo ydynt wyr corphol ; ac yno y gwelsom y
cawri, meibion Anac, y rhai a ddaethant o'r cawri ; ac yr
oeddem yn eiu golwg ein hunain fel ceiliogod rhedyn, ac

felly yr oeddem yu eu golwg hwythau ' (Num. xiii. 22,

32, 33). Ond er yr adroddiad digalouawl hwn, daeth
Josua, ar ol gorchfygu y gweddiU o Ganaan, 'ac a dorrodd
yr Anaciaid ymaith o'r mynydd-dir, o Hebron, o Debir,

ac hoU fynyddoedd Judah, ac o hoU fynyddoedd Israel

;

Josua a'u difrodd hwynt a'u dinasoedd. Ni adawyd un
o'r Anaciaid yn ngwdad meibiou Israel : yu unig yu Gaza,
yn Gatli, ac yn Asdod, y gadawyd hwynt' (Jos. xi. 21, 22).

Pa un a ydoedd rhai o'r Auaciaid wedi ymsefydlu cyn
hyny yn ngwlad y Phihstiaid, neu pa un a rhai oeddynt
a ífodd yno yn awr, nis gellir penderfynu ; ac yn wir nid
ydym yn darlleu byth wedi hyn am Anaciaid yn PhUistia,

ond yr ydym yn darllen am gawri, ac nid yw yn anheb-
ygol nas gallent fod yn ddisgynyddion o Anac. Darlunir
Gohath o Gath fel dyn tal iawu (chwe' chufydd a rhych-
want), ond Uaddwyd ef gan Dafydd ei hun, heb gymorth
neb arall (1 Sam. xvii. 4, 49-51). Yr oedd pedwar o
feibion i gawr Gath, y rhai a laddwyd mewn brwydr gan
weision Dafydd pan yr oedd ef ei hun yn freuin (2 Sam.
xxi. 15-22); ond y gair a gyfieithir yn yr adnod hon 'y
cawr ' yw T\Sn, yr hwn aUai fod ddim ond enw eu tad.

Ar ol hyn nid ydym yn dai'lleu rhagor ynghylch cawri

yn Nghanaan. Yr unig son arall am gawr yn yr Ys-
grythyrau a geir yn 1 Cron. xi. 22, 23, Ue dywedir i

' Benaniah ladd Aipht-ddyn, gwr pum cufydd o fesur, â'i

waywíFon ei hun.'

CE'DAR, mab Ismael (Geu. xxv. 13), a Uwyth Arab-
aidd a ddisgynodd oddi wrtho. Trigent yu gyftredin

mewn pebjdl (Ps. cxx. 5); ond weithiau mewn peutrefi

(Esa. xlii. 11). Yr oedd eu cyfoeth yu gynwysedig mewn
dcadeUoedd (hx. 7) ; yr oeddynt yn farchnadyddion i

Tyrus 'am wyn, hyrddod, a bychod' (Ezec. xxvii. 21).

Cylioeddir barnedigaetliau trymion uwch ben Cedar a

Uwythau Arabaidd eraill (Esa. xxi. 13-17); a bygythir

Cedar yn ueiUduol ag ymosodiad echrydus gau Nebu-
chodonosor (Jer. xUx. 28, 29): 'Du,' medd y briodasferch,
' ydwyf fi, ond hawddgar, merched Jerusalem, fel pebyU
Cedar, fel Uenni Solomon' (Can. i. 5). Dr. Wilson, pan yn
son am babeU y Tiyahah, Uwyth o Arabiaid, a ddywed

:

' Yr oedd yu ddu " fel pebyU Cedar," mewu gwirionedd

fel yr hoU bebyU a welsom yn yr anialwch—wedi eu

gwneud o flew camelod' (i. 278). Geilw y rabbiniaid yr

hoU Arabiaid wrth yr enw Cedar (Gesen. Lex. 724).

CE'DES. 1. Dinas berthynol i Iwyth NaphtaU, yn
ngogledd Canaan. Dywedir ei bod yn 'Gahlea yn Myu-
ydd NaphtalL' Ac oherwydd hyny gelwir hi weithiau

Cedes-Naphtali. Rhoddwyd hi i'r Lefiaid o deulu Ger-

son, ac yr oedd hi hefyd yn un o'r diuasoedd uoddfa (Jos

XX. 7 ; 1 Cron. vi. 76). Mae pentref o'r enw Cedes, yn
gyfleuedig ar ochr bryn pigfain, a gwastadedd anarferol

brydferth o'i flaen, yr hwn yn ddios a edrychir aruo fel

Cedes-NaphtaU ' (Wilson, iL 163, 173; Robinson, Jies.

iii. 355 ; Biblioth. Sac. vi. 375). 2. Dinas yn neheudir

Judah (Jos. XV. 23). 3. Dinas berthynol i Iwyth Issachai

(1 Cron. vL 72); ond gelwir hi hefyd Cision (Jos. xix,

17, 20), a Cison (xxL 28), feUy gaU fod rhyw gamsyniad
mewu perthyuas i'r enw.

CED'RON, ueu Cid'ron, nant sydd yn cyfodi ychydig
i'r gogledd o Jerusalem, ac yn rhedeg trwy ddytí'ryn

Jehosophat, gan wahanu ar }' dwyrain y ddinas a Mynydd
yr Olewydd ; mae ei wely yn sych yn gyfFredin ond ar

01 gwlaw trwm (Harmei', Obs. iii. 216 ; WUson, L 479).

Cafwyd ei wely, Ue yr â mewn i'r Môr Marw, gan Lynch
wedi ei dreulio yn fawr a'i lanw gau dalpau didrefn o

greigiau. Yr oedd yu berfí'aith sych (Lynch, Exped. to

Jordan, 283). Croesodd Dafydd y nant Cedron pan yn
ífoi rhag Absalom (2 Sam. xv. 23). Dyma derfyu rhyddid

Simei pau gyfyngwyd ef i Jerusalem :
' Y dydd yr elych

allan, ac yr elych dros afon Cidrou, gan wybod y cei di

wybod y Ileddir di yn farw' (1 Bren. ii. 36, 37). Dryll-

iodd Asa ddelw Maachah ei fam, ac a'i Uosgodd wrtb

afon Cidron (xv. 13). Gorchymynodd Josiah i'r 'offeiriaid

ddwyn allan o deml yr Arglwydd yr holl lestri a wneid i

Baal, ac i'r llwyn, ac i holl lu y nefoedd : ac efe a'u Uosg-

odd liwynt o'r tu allan i Jerusalem, yu meusydd Cidron

'

(2 Bren. xxiiL 4, 6, 12). Croesodd ein Harglwydd y
naut Cedron gyd â'i ddisgyblion ar ei ffordd i ardd Geth-

semane, pan ar wynebu ei ddioddefiadau olaf a chwerwaf

(loan xviiL 18).

CEDRWYDD, Libanus, math o binwydd (pine). Er

y dug enw Libanus, nid yw yn gyfyngedig i'r Ue hwnw.
Tyf hefyd ar fynyddoedd Amanus a Taurus, yn Asia

Leiaf ; oud uid yw yu cyrhaedd yno uchder na chryfder

19
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cedrwydd Libanus. Mae cedrwydd wedi tyfu i'w Uawn
faintioli yn edrych fel derw llydan-golfeiiog. Mae y prif

o-yfF yn fyr, ac yn fuan tyf caugenau allan o hono. Mae
prydferthwch y gedrwydden yn gynwysedig yn nghad-

ernid a chyfai-taledd ei changenau Uydan. Adaenir y
prenau hynaf wrth y nodwedd canlynol, na weHr dail

a changenau bychain ond ar eu brig yn unig.

Mae yr ysgrifenwyr santaidd yn son am gedrwydd
Libanus mewu iaith a drosglwydda syniadau goruchel

am danynt. Gelwir hwynt yn Ps. lxxx. 10, ymyly ddalen,

yn ' gedrwydd Duw,' yr hwn, yn ol priod-ddull cyffredin

yr Hebraeg, a ddynoda rywbeth gorfawr o oruchel a

ihagorol. Ehyw syuiad cyffelyb a gynwysir yn gyffredin

iawn mevvn rhanau o'r Ysgrythyr Ue sonir am gedrwydd
Libanus (1 Bren. iv. 33; Ps. xcü. 12; Ezec. xxxi. 1-9).

Fel coed at adeiladu medda'r cedrwydd ar y fantais

o fod yn galed ac yn rhydd oddiwrth glymau, ac nid

CEDRWYllI) I.IBANUS.

ydyw yn agored i gael ei fwyta gan y pryf, ac mor
barhaus fel y tybia rhai ei fod yn anllygredig. Defnydd-
iwyd llawer iawn o gedrwydd yn y t a adeiladwyd i

Dafydd (2 Sam. v. 11 ; vii. 2), yn nheml Solomon (1 Bren.
vi. 9, 10, 15, 16, 18, 20, 36), ac yn nh coedwig Libanus
(1 Bren. vii. 2, 37). Gwnai y Tyriaid eu hwylbrenau o
gedrwydd ;

' a chistiau gwisgoedd gwerthfawr, wedi eu
gwneuthur o gedrwydd, a geid yn mysg eu marchnadaeth'
(Ezec. xxvii. 5, 24). [Libanus.]
Ond camsyniad, fodd bynag, fyddai tybied taw cedr-

wydd Libanus ydyw y rhai y cyfeirir attynt mor aml.
Mae y cedrwydd, fel yr arferir y gair yn y Beibl, medd
Dr. Hooker, yn gymhwysiadol at goedydd eraill, ac nid
yn bendant at rhai Libanus ond pan yn gysylltiedig â
rhyw alr nodweddol. Mae y rhywogaeth" Cèdms yn perth-
yn i deuîu y Coniferce, ac yn cynwys amryw fathau.
CEFFYL, tm o'r creaduriaid mwyaf ardderchog i\,

defnyddiol o'r creaduriaid direswm, ac yn addas at farch-
ogaeth, tynu, a rhyfel. Yn Animal Ringdom Cuvier nid
oes son ond am un rhywogaeth o geffylau, ac â hyn y
cyduna naturiaethwyr, er fod Uawer math yn perthyn i'r

un rhywogaeth hono. Mae darostyngiad y ceffyl i was-
anaeth teuhiaidd yn un o'r manteision mwyaf a ennillwyd
erioed gan ddyfais a diwydrwydd dyn yn y deyrnas anif-
eilaidd (Buffon, Nat Hist. iii. 306).

Cyfeiria yr hanesion cyntaf am y ceffyl yn yr H. D. at
wlad yr Aipht. Yn y saith mlynedd o newyn, pau nad
oedd gan yr Aiphtiaid ragor o arian i brynu yd iddynt
eu hunain, 'Joseph a roddes iddynt fara am y meirch'
(Gen. xlvii. 17). Pan y dug Joseph wedi hyn gorph ei

dad Jacob i'w gladdu yn ngwlad Canaan, 'aetli i fynu
gyd ag ef gerbydau a gwyr meirch, ac yr oedd yn llu

mawr iawn' (1. 9). Yr unig anifeiliaid cymhwys i'w

marchogaeth a enwir cyn hyn yn Genesis oedd asynod a
chamelod, a gellir amheu pa un a oeddynt y pryd hwnw
mewn arferiad cyffredin ; o'r hyn lleiaf anaml yr enwir
hwynt fel yn cael eu defnyddio i'r dyben hyny (xxii. 3 ;

xxiv. 10, 61, 64; xxxi. 17). Wedi hyny, pan yr arwein-
iodd Moses yr Israeliaid allan o'r Aijaht, ' Pharaoh a
daclodd ei gerbyd, ac a gymerodd 600 o ddewis gerbydau,
a chapteniaid ar bob un o honynt ; a'r Aiphtiaid a ynl-

lidiasant ar eu hol hwynt, sef holl feirch a cherbydau
Pharaoh, a'i wyr meirch, a'i fyddin,' a chan eu dilyn hyd
y Môr Coch, hwy a foddwyd yno (Exod. xiv. 6, 7, 9, 28).

Ymddengys oddiwrth hyn fod nifer fawr o geffylavi i'w

cael y pryd h^^-n yn yr Aipht, ac y defnyddid hwynt at

dynu eu cerbydau rhyfel. Gellir ystyried hyn fel un prawf
gynydd cynar gwareiddiad yn y wlad hono.

Pa bryd, yn mha le, a chan bwy yr ysgrifenwyd Llyfr

Job sydd fatter hollol ansicr; ond cydunir yn gyffredinol

ei fod yn llyfr hen iawn. Cawn ynddo ddarluniad gor-

uchel iawn o'r march rhyfel (xxxix. 1-8-25). Os oedd
Job yn byw yn Arabia, fel y tybir yn gyffredin, mae yn
rhaid fod yn y wlad hono y pryd hwnw rywogaeth ar-

dderchog o geffylau.

Yr ydym yn darllen hefyd am gerbydau heiyrn a

cheffylau yn mysg y cenedloedd Canaaneaidd (Deut. xx.

1 ; Jos. xi. 4, 6, 9 ; xvii. 16; Barn. i, 19). ' Yr oedd
gan Jabin, yr hwn a deyrnasai yn Hazor, 900 o gerbydau
heiyrn ' (iv. 2, 3 ; v. 22). Yr oedd gan y Philistiaid

'30,000 o gerbydau a 6000 o wyr meirch' (1 Sam. xiii. 5;

gwel hefyd 2 Sam.. viii. 4 ; x. 18).

Er na waherddid i'r Israeliaid gadw ceffylau, etto ni

chefnogid hwynt i'w cadw, oherwydd efallai y gwasan-
aethai fel gau sylfaen ymddiried, ac i dynu eu hymddiried
oddi wrtho ef (gwel Ps. xx. 7; xxxiii. 17). Cyn iddynt
hyd yn od fyned i Ganaan dywedwyd wrthynt am ddewis
brenin drostynt, yr hwn nid ydoedd i 'amlhau iddo feirch,

na dychwelyd y bobl i'r Aipht i amlhau meiî-ch ' (Deut.

xyii. 1 6). Pan yr unodd Jabin a breninoedd Canaaneaidd
eraül mewn bradwriaeth yn erbyn Josua, gorchymynwyd
ef i ' dori llinynau garau eu meirch hwynt, a llosgi eu
cerbydau yn y tân ' (Barn. xi. 6). Ni chyfarfyddwn ag
un cyfeiriad at geffylau hyd ddyddiau Saul a Dafydd, ac

hyd yn od y pi'yd hwnw mae y cyfeiriadau attyut yn
ychydig a dibwys (1 Sam. viii. 11; 2 Sam. viii. 4; xv. 1).

Solomon ydoedd brenin cyntaf Israel a amlhaodd feirch

iddo ei hun. Ymddengys ychydig anghysondeb, fodd

bynag, yn y rhif a gedwid ganddo. Yn 1 Bren. iv. 26
dywedir : 'Yr oedd gan Solomon 40,000 o bresebau meirch

i'w gerbydau, a 12,000 o wyr meirch;' ond yn x. 26
darllenwn i ' Solomon gasglu cerbydau a marchogion ; ac

yr oedd ganddo 1400 o gerbydau, a 12,000 o farchogion,

y rhai a osododd efe yn ninasoedd y cerbydau, a chyd â'r

brenin yn Jerusalem.' Yn 2 Cron. ix. 25 dywedir fod y
rhif yn ' 4000 o bresebau meirch a cherbydau, a 12,000 o

fai'chogion.' Mae yn ddiau fod un camgymeriad neu
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ragor wedi cael eu gwneud o eiddo y trawsgrifiwr yn yr
adnodau hyn, ond nid yw liyny o un pwys gyda golwg
ar y matter mewn llaw. Ar ol hyn ymddengys fod

cerbydau a marchogion yn eithaf cyffredin yn nlieyrnas-

oedd Judah ac Israel, a gwneid llawer o ddefnydd o

honynt mewn rhyfel. Mae y cyfeiriadau attynt yn
llyfrau canlynol yr H. D., yn hanesyddol a phrophwydol-
iaethol, yn lliosog.

' Yn y dydd hwnw,' medd Zechariah, ' y bydd ar

ffrwyuau y meirch sancteiddrwydd i'r Arglwydd ' (xiv.

20). ' Mae ceffylau y marchogion Assyriaidd,' medd
Layard, ' yn gystal a'r rhai rwymir wrth gerbydau, yn
(lael eu darlunio bob amser yn ngherf-luniau Ninefeh â

chlychau o gylch eu gyddfau, ac yn y Beibl y cawn gyf-

eiriad at yr arferiad yma' (Layard, AYw. and Bah. 178).

Mae Arabia yn nodedig am ei rhywogaeth o geffylau.

Maent wedi bod, ac yn parhau i fod, y ceffylau goreu yn
y byd o ran gwasanaeth a phrydferthwch ; ac oddi

wrthynt hwy, naill ai yn uniongyrchol, neu tr^vy gyfiyng-

wriaeth ceôyl Barbary, mae y ceffylau goreu wedi dyfod
yn Europe, Affrica, ac Asia (Buffon, Nat. Ilist. iü. 377).

Sonir am geffylau gwylltion gan amryw hen awdwyr,
megia Herodotus, Aristotle, a Pliny, fel y ceir hwynt
mewn gwahanol wledydd, ac y maent i'w cael yn awr
mewn gwahanol ranau o Asia ac Affrica. Yn Neheudir
America, yn enwedig yn y wlad ar y dehau i Rio de
la Plata, mae ceííylau gwylltion yn Uiosog ; ond hil

ceffylau wedi eu darostwng at wasanaeth dyn, ac a gym-
erwyd drosodd gan y Spaniards. Maent wedi amlhau
yu aruthrol {Ibid. iii. 309, 311).

CEI'LAH, dinas yn rhandir Judah (Jos. xv. 44); ond
yr hon, mae'n debygol, a roddwyd i fyny i Iwyth Simeon
(xix. 1,9; 1 Sam. xxiii. 3). Ystyr y gair yw amddiffynfa,
ac ymddengys yr ystyrid efyn Ue gryn- gadarn. Darlunir
hi fel dinas ac yr oedd iddi 'byrth a barau.' Ymddengys
ei bod yn gyfleuedig yn agos i wlad y Philistiaid, y rhai

a gawn yn ymladd yn ei herbyn ; oud Dafydd, yr hwn
oedd ar y pryd yn esgymunedig o lys y brenin, wedi
ymosod arnynt, ' a ddug eu gwartheg hwynt, ac a'u tar-

awodd hwynt â Uaddfa fawr.' Saul, yn clywed ei fod

yn Ceilah, a chan feddwl ei fod wedi cael ei * gau arno,'

a ymbarotodd ' i warchae arno ac ar ei wyr.' Yntau a
ymofynodd â'r Arglwydd pa un a wnai g'wyr Ceilah ei

draddodi i ddwylaw Saul, a chwedi cael attebiad y
gwnaent, efe a ymadawodd a'r Ue, ac a aetli i amddift-

yufeydd yr anialwch (1 Sam. xxiii. 1-14). Ar ol dych-
weUad yr luddewon o gaethiwed Babilon adgyweiriwyd
CeUah, neu efallai iddi gael ei hailadeiladu (Neh. iii. I7,

18). Oddeutu 400 o flyneddau ar ol Crist dywedir ei

bod yn Ue o dipyn o enwogrwydd. Sefai ar y gogledd-

orUewin i Hebron, ac ynghylch ugain neu un fiUtir ar

hugain ar y delieu-orUewin o Jerusalem.

CEILIOG, lAR Mae y rhywogaeth deiduaidd o'r

adar hyn mor adnabyddus fel uad oes eisiau rhoddi un
darluniad o honynt. Maènt mor gyffredin gyda ni fel

nas gaUwn lai na theimlo ei fod ef yn beth hynod nad
euwir hwynt gymaint ag unwaith yn yr H. D., ac yn y
T. N. ni sonir am y ceiUog a'r iar oud unwaith yn unig.

Er eu bod yn awr yn eithaf adnabyddus yn yr Aipht, Ue

y deorir hwynt yn Uuoedd trwy foddion ceUyddgar, heb
gymhorth yr iar, etto nid oes un cyfrif am danynt yn
ysgrifeniadau Moses, nac ychwaith yn un o lyfrau dilynol

yr H. D. i ddangos eu bod yn aduabyddus i'r Israeliaid

yn Nghanaan yu ystod y cyfuod hir i ba un y perthyn y
Uyfrau hyn. Erbyn amser ein Harglwydd yr oedd yr
luddewon, fodd bynag, wedi dyfod efallai yn gyfarwydd
â hwynt, gan fod y gydmariaeth brydferth a ddefnyddia
yn ei alarnad uwch ben Jerusalem yn un o'r cyfeiriadau

hyuy ac sydd yn cael eu hawgrymu gan wrthrychau
cydnabyddus :

' O Jerusalem, Jerusalem, yr hwn wyt yn
Uadd y prophwydi, ác yn Uabyddio y rhai ddanfonir attat,

pa sawl gwaith y mynaswn gasglu dy blant ynghyd, fel

y casgl iar ei chywion dan ei hadenydd, ond nis mynaist!'

Mae y cyfeiriad at y ceiUog yn y T. N. at ei ganu.
Arfer ganu yn gyü'redin ddwywaith yn y nos ; y tro

cyntaf ynghylch canol nos, a'r aU dro gyda thoriad y
wawr. Yr arnser olaf yn gyffredin a elwir yn amser
caniad y ceiliog, oblegid y pryd hwn y cana uchaf ; ac ar

yr amser yma y canodd y ceiÛog yr ail waith ar ol i Pedr
wadü ei Arghvydd. Yr ydys wedi haeru fod croes-

ddywedyd rhwng hanes Matthew, ' cyn canu o'r ceUiog

y'm gwedi fi deirgAvaith' (xxvi. 34), a Marc, 'cyn canu
o'r ceiliog ddwywaith y gwedi fi deirgwaith ' (xiv. 30).

Yn awr gellir cyfrif taw rhoddi ystyr gyffredin y rhybudd
yr oedd Matthew, Luc, ac loan, y rhai a adroddant yr
lui haues, gan gyfeirio at yr adeg a elwir yn gyffredin yn
ganiad y ceUiog ; tra y sonia Marc, wrth adrodd efallai

eiriau ein Harglwydd, am ddau ganiad o eiddo y ceüiog.

CEILIOG Y RHEDYN. Tybir taw nid ceiUog y
rhedyn ond locust ydyw ystyr y gair a gyfieithir felly

(Gesenius, 260). [LocusT.] »

CEN'ATH, dinas yn Basan, yr hon a gyuwysid yn
.rhandir hanner Ilwyth Manasseh, ai' y dwyrain i'r lor-

ddonen. Mae genym yr hanes canlynol am ei daros-

tyngiad : 'Ac aeth Nobah, ac a enniUodd Cenath a'i

phentrefydd, ac a'i galwodd ar ei enw ei hun Nobah'
(Num. xxxii. 42). Ymddengys iddi barhau i ddwyn yr
enw hwn am gryn yspaid o amser, gan y dywedir i

Gedeon, 200 o flyneddau ar ol ei gorchfygiad, pan yn
ymlid dau frenin Midian, ' fyned i fyny ar hyd ffordd y
rhai oedd yn trigo mewn pebyll o'r tu dwyrain i Nobah

'

(Barn. viii. 1 1). Golyga Porter taw Cenath yr Ysgrythyr
ydyw Ranawat, Ile ar y gogledd-ddwyrain o Bostra neu
Bosrah. Ymddengys fod y lle hwn wedi bod yn un eang,

ac y cynwysai lawer o adeiladau hardd. ' Nid oes,' eb
efe, ' oud ychydig sefyllfanau yn Syria ac a ragorant arni

yn helaethrwydd a phwysigrwydd ei chofgolofnau.' Ym-
ddengys y blodeuai hyd amser gorchfygiad Syria gan y
Saraceniaid, pan yr ennülwyd hi gan y Khaled ffyrnig

;

ac oddiar yr amser hwnw, fel pob dinas arall yn y wlad
annedwydd hon, mae hi wedi dirywio a syrthio i ddinystr

dan Iywodraeth y Mahometan, hyd yr amser presenol,

pan y mae bron yn anghyfannedd. Mae ei chofgolofnau

wedi dyoddef Ilai na rhai Uawer o hen ddinasoedd eraiU

oddiwrth ddwylaw dinystriol ac adffurfiol canlynwyr y
gau brophwyd' (Porter, Damascus, ii. 90, 98, 101, 115).

CENCHRE'A, porthladd ar yr ochr ddwyreiniol i

Isthmus Corinth
;

yr oedd yn agos i naw miUtir o'r

ddinas hono, ac ystyrid ef ei phorthladd dwyreiniol, tra

y cyfrifid LechíBum, ar yr ochr orllewinol i'r isthmus, ei

phorthladd gorllewinol. Gan y meddai y ddau le borth-

laddoedd rhagorol heb fod yn neppel o'r brifddinas, a

chan fod ganddynt íynedfa rwydd i'r moroedd .íEgean ac

lonian, daethant i fod yn brif lefydd marsiandiaeth yu



CEN'EAID. 148 CENLLYSG.

Ngi'oeg. Ymddengys fod eglwys foreuol yii Cenchrea,

oblegid Paul, yn ei Epistol at y Rliufeiniaid, a gynierad-

wya iddynt 'Phebe ein chwaer, yr hon sydd weinidoges i

eglwys Cenchrea' (Rhuf xvi. 1). Yu Cenchrea y darfu

i'r apostol gneifio ei ben, yn unol â'r adduned ydoedd wedi

^m

CENOHREA.

wneud ; a darfu iddo wedi hyn fordwyo oddi yuo i

Ephesus ar ei íFordd i Jerusalem (Act. xviii. 18, 19).

Mae sefyllfa y Ue yn cael ei nodi allan gan yr enw pres-

enol Kikries, lle gweUr rhai gweddilHon o hen dref

(Conybeare, ii. 201).

CEN'EAID, Y, un o Iwythau Canaan, gwlad y rhai a

addawodd Duw yn etifeddiaeth i Israel (Gen. xv. 1 9).

Ymddengys y trigent mewn rhan fynyddig o'r wlad,

efallai yn nghymydogaeth y Moabiaid (Num. xxiv. 21,

22). Yn nyddiau Saul ni gawn rai, o leiaf, o'r Uwythau
yn byw yn mhhth yr Amaíeciaid, ar y tu deheu-orllewinol

i Ganaan (1 Sam. xv. 6 ; xxvii. 10). Gelwir Jethro, tad

ynghyfraith Moses, yn offeiriad Midian (Exod. xviii. 1),

ac yn Fidianiad (Num. x. 29); ond gelwir ef hefyd yn
Genead, ' a'i feibion a aethant i fynu o ddinas y palm-
wydd gyda meibion Judah, i anialwch Judah, yr hwn
sydd yn nehau Arad' (Barn. i. 16). Mae'r hoU adnodau
hyn yn pwyntio at ddehau Canaan fel y rhan o'r wlad a

drigfenid gan y Ceneaid. Yr unig son am Genead yn
unrhyw ran arall o'r wlad yw Heber yn ngogledd Canaan,
gwraig yr hwn, sef Jael, a laddodd Sisera, tywysog llu

Jabin, brenin IIazor. Yr oedd ef ' o feibion Habalí,

chwegrwn Moses, ond wedi ymwahanu oddiwrth y Ceu-
eaid, a lledu ei babell hyd wastadedd Zaanaini, yr hwn
sydd yn ymyl Cedes' (iv. 11, 17).

CENEDLAETH yn briodol a arwydda gynyrch nat-

uriol anifeihaid. Yn yr Ysgrythyr arwydda— 1. Cread-
igaeth neu ffurfiad pethau :

' Dyrna genedlaethau y
nefoedd a'r ddaear pan grewyd hwynt ' (Gen. ii. 4 ; gwel
hefyd V. 1). 2. Achyddiaeth; llyfr cenedhad, neu daflen

achyddol :
' Llyfr cenedhad lesu Grist, fab Dafydd, fab

Abraham,' &c. (Matt. i. 1-16). 3. Trefn, neu olyniaeth

disgyniad :
' Yn y bedwaredd oes y dychwelant yma

'

(Gen. sv. 16); 'Na ddeled Ammoniaid na Moabiaid i

gyuulleidfa yr Arglwydd
; y ddegfed genedlaeth o honynt

na ddeued i gynuUeidfa yr Arglwydd byth' (Deut. xxiii.

3); 'Job a welodd o'i feibion, a meibion ei feibion, bedair
cenedlaeth' (Job xhi. 16); 'Dyddiau a draethant, a Uawer
o flynyddoedd a ddysgant ddoethineb ' (xxxii. 7) ;

' Tra

fyddo haul a Ueuad y'th ofuant, yn oes oesoedd (Ps. lxxii.

5). 4. Hil neu ddosparth o bobl yn byw yr un amser

;

personau o'r un oes neu dymhor; cydoeswyr : 'A Josepli

a fu farw, a'i hoU frodyi', a'r holl genedlaeth hono' (Exod.

i. 6) ;
' Un genedlaeth a â ymaith, a chenedlaeth arall a

ddaw ' (Preg. i. 4) ;
' Yn wir meddaf i chwi, daw hyu

oU ar y genedlaeth hon' (Matt. xxiii. 36). 5. Dos-

parth o Isersonau o gymeriad neiUduol, da neu ddrwg

:

' Duw sydd yn nghenédlaeth y cyfiawn ' (Ps. xiv. 5)

;

' Cenedlaeth y rhai uniawn a fendithrr ' (cii. 2) ; ' Y
mae cenedlaeth lân yn ei golwg ei hun, er nas glan-

hawyd hi oddiwrth ei haflendid' (Diar. xxx. 11-14);

'Eithr chwychwi ydych rywogaeth etholedig, breninol

offeiriadaeth, cenedl santaidd, pobl briodol i Dduw

'

(1 Pedr ii. 9). 6. Ffordd o weithredu :
' Mae plant

y byd hwn yn ddoethach yn eu cenedlaeth na phlant

y goleuni ' (Luc xvi. 8). 7. Had, hihogaeth : ' O
seirph, hiUogaeth ' [yevi'ìi/xaTa, had-hU) 'gwiberod, pa

fodd y geUwch ddianc rhag barn uffern?' (Matt. xxiii.

33
;
gwel hefyd iii. 7 ; xii. 34). Arferir y gair

yei'iìífjía yr un wedd am hil neu ffricyth pren (Matt.

xxvi. 29), ac feUy hefyd Marc ac loan yn yr adnodau
cyffelyb.

CEN'EZIAID, Y, un o Iwythau Canaan, gwlad y rhai

a addawodd yr Arglwydd yn etifeddiaeth i'r IsraeUaid ;

ond y mae eu trigle yn anhysbys (Gen. xv. 1 9 ; Gesenius,

Lex. 735). Gelwir Caleb, yr hwn oedd yn un o'r yspi-

wyr, yn Geneziad (Num. xxxii. 12 ; Jos. xiv. 6), ond fel

un a berthynai i Iwyth Judah y danfonasid ef (Num. xiii.

6). Derbyniodd yr enw hwn, mae'n debygol, oddiwrth ei

gyndad Cenaz, neu rhyw berthynas araU i'r teuUi (Bam.
i. xiii ; 1 Cron. iv. 13, 15).

CENIN a enwir yn Num. xi. 5 fel lui o'r Uysiau a

fwyteid gan yr IsraeUaid yn yr Aipht, ac ar ba rai yr

edrychent yn ol yn yr anialwch gyda galar. Yn yr

Aipht mae y cenin yn hynod faethawl a blasus yn y
gauaf a'r gwanwyn, a bwyteir hwynt fel salad gyda chig

rhost, ac y mae pobl dlodion yia eu bwyta, heb eu berwi,

gyda bara sych. Yr oedd cymaint cyfrif yn cael ei

wneud o genin a winwyn gan hen drigoUon cyntefig yr

Aipht, fel y gwna Juvenal, wrth wawdio eu coelgrefydd,

eu cyhuddo o'u haddoli megis duwiau.

CENLLYSG, a ymddengys yn cael ei ffurfio o ddyfer-

ynau mawrion o wlaw, a chwedi rhewi wrth ddisgyn

tnvy ororau canol yr awyr. Mae mellt á tharanau yn
aml gydfyned â chenllysg, a disgyn yn yr haf yn gystal

ac yn y gauaf Yn 1801 darfu i'r llynges Brydeinig brofi

ystorm echrydus o genllysg a tharanau yn Marmorica

Bay yn Asia Leiaf : 'Ar yr 8fed o Chwefror y dechreuodd

yr ystorm fwyaf o genllysg ac ydys erioed yn gofio, a'r

hon a barhaodd yn ddiorphwys am ddau ddiwrnod a

dwy noson. Yr oedd y cesair, neu yn hytrach y ceryg

iâ, yn gymaint a chnau ffrengig mawrion. Yr oedd

y gwersylloedd wedi eu gorlifo gan ddiluw dwy droed-

fedd o ddyfnder, yr hwn gan ymdywallt o'r mynydd-
oedd, a ysgubai'r cyfan o'i flaen. Yr oedd yr annrhefn

ar y traeth, trwy fod y ceffylau wedi tori yn rhydd, a'r

dynion yn analluog i wynebu yr ystorm neu aros yn
dawel ynghanol diluw yn rhewi, tu hwnt i bob darluniad.

Yn y nos yr oedd yr wybren, oddiwrth lewyrch y mellt,

yn wenfflam oleu. Nid yw yn ngallu geiriau i roddi un
drychfeddwl cywir am y cyfi-yw ystorm (Sir II. WUson,
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Hist. Brit. Exped. to Egypt, 2d. edit, p. 5). Mewn
ystorni a ddisgynodd yn Orkney, Mehefin 24, 1818, yr

oedd rluii o'r talpau iâ bron yn lianner pwys o bwysau,

ac er fod yr hin yn wresog, arosodd llawer o honynt ar y
ddaiar heb doddi dros ragor nag awr {Tians. lìoy. Soc.

Edin. ix. 187). Yn Caercystenyn bu ystorni ddychrynllyd

ar y 5ed o Hydref, 1831 : 'Am saith o'r gloch bore hedd-

yw,' medd Mr. Goodell, cenadwr Americanaidd, 'bu yr

ystorm genllysg fwyaf echrydus a welais erioed. Clywid
rhuad yr ystorm am bymtheg neu ugaiu mynyd cyn iddi

gyrhaedd attom, a thybid ar y pryd taw swn taranau pell-

euig ydoedd. Fel yr oedd yn dynesu tynwyd ein sylw gan
ymddangosiad ueillduol y Bosphorus. Ymddangosai fel

pe buasai rhywun yn taflu darnau o briddfeini neu geryg
pahnantu iddo oddiar nenydd y tai. Wrth ganfod yr un
ymddangosiad yn mhell o'r traeth, penderfynais taw pysg-

odyn mawr ydoedd yn neidio allan o'r dwfr. Ond yn
uniongyrchol rhuthrodd yn mlaen holl rym yr ystorm
gyda chynddeiriogrwydd ai'swydus ; syrthiai y cenllysg

yn dew; torid pob íFenestr oedd yn agored iddi, drylliwyd

y Uechi ar nenydd y tai, a disgynodd y gwlaw yn bistyll-

oedd i'n hystafelloedd ; tra yr oedd holl wyneb y môr
(Bosphorus) wedi ei luchio fynu i'r awyr mewn modd nas

gellir ei ddarlunio. Yr oedd ein hystafelloedd wedi eu
gorchuddio â gwydr, cenllysg, a dwfr, ac yn edrych yn
debyg i ddifrodiad rhyfel-faes ar ol brwydr arswydus. Caf-

odd amryw bersonau eu cleisio ar eu haelodau, Uaddwyd
gwyddau, a rhedai y cwn druein yn mhob cyfeiryd gan
grio, ac yn synu pwy ydoedd yn eu lluchio â cheryg mor
ddidrugaredd. Gwyddom y pwysai rhai o'r cesair 130 o

drachms, a dywedir y pwysai rhai 150. Darfu i ni ein

hunain fesur dwy gesair-gareg ac oeddynt yn bum neu
chwech modfedd o amgylchedd ; a mesurodd cymydog i

ni, fferyllydd, un yn mesur pedair modfedd ar ddeg mewn
amgylchedd. Pai'haodd yr ystorm am yn agos i hanner
awr, er nid gyd â'r lui cynddeiriogr^\'ydd dros yr hoU
amser; ac ni welodd yr hynaf o'r trigoHou, na'r teithwyr

mwyaf erioed ganfod, dim cyffelyb o'r blaen' {Amer. Miss.

Her. 1832, p. 216). Mae ystormydd o genllysg mor gyu-
ddeiriog mewn rhai parthau o Persia fel y Uaddant yr

anifeiUaid yn y maes yn aml (Kinneir, Geog. Mem. 158).

Dengys yr esiamplau hyn fod ystormydd o genUysg yn
cymeryd Ue mewn gwledydd yn mawr amrywio o ran eu
hmsawdd ; ond haerir, fel ffaith gwbl sefydledig, nad
ydyw cenUysg nemawr byth yn disgyn mewn gwledydd
neu ddyffrynoedd poethion y byddo eu huchder uwchlaAV

cefn y môr yn Uai na 1500 neu 2000 o droedfeddi.

LTn o bläau yr Aipht ydoedd cenllysg echrydus :
' A

Moses a estynodd ei wialen tua'r nefoedd, a'r Ai'glwydd
a roddodd daranau a cheuUysg, a'r tân a gerddodd ar hyd

y ddaiar, a chafododd yr Arglwydd genUysg ar wlad yr

Aipht. FeUy yr oedd cenUysg, a thâu yn ymgymeryd
ynghanol y cenllysg, yn flin iawn, yr hwn ni bu ei fath

yn ngwlad yr Aipht, er pan ydoedd yn genedlaeth. A'r

cenUysg a gurodd, trwy hoU wlad yr Aipht, gwbl a'r oedd
yn y maes, yn ddyn ac yn anifaU

; y cenUysg hefyd a
gurodd hoU lysiau y maes, ac a ddryUiodd hoU goed y
maes' (Exod. ix. 23-35). Trwy ystorm o gesair y darfu
Duw ddymchwelyd Uuoedd unedig y breninoedd Cauaan-
saidd yn erbyn Josua : 'A phan oeddynt yn ffoi o flaen

[srael, a hwy yn ngoriwaered Beth-horon, yr Arglwydd
M, fwriodd arnynt h\vy geryg mawrion o'r nefoedd hyd

Azecah ; a buant feinv : amlach oedd y rhai a fu feirw

gan y ceryg cenUysg, na'r rhai a laddodd meibion Israel

â'r cleddyf ' (Jos. x. 11). Cydmarir barnedigaethau Duw
ar genedloedd euog i genUysg (Esa. xxviii. 2 ; xxx. 30 ;

Ezec. xiü. 11, 13; xxxviii. 22 ; Dat. viii. 7 ; xi. 19;
xvi. 21).

CERAINT. 1. Pobl yn perthyn yn agos i'w güydd ;

rhai o'r un teulu (Lef xviii. 12, 13 ; Num. v. 8 ; xxvn.

11 ; Euth ii. 1, 20; Luc xiv. 12). 2. Pobl o'r un genedl.

Dywed yr apostol Paul : 'Canys mi a ddymunwn íÿ mod
fy hun yn anathema oddiwrth Grist, dros fy mrodyr, sef

fy nghenedl (fy nglieraint yn Saisoneg) yn ol y cnawd, y
rhai sydd IsraeUaid,' &c. (Khvif ix. 3, 4).

Yn y benod olaf o'r Llythyr at y Rhufeiniaid denfyn
yr apostol ei gyfarchiadau at ac oddiwrth ami-yw bersonau
a eilw yn geraint : 'Anherchwch Andronicus a Junia, fy

ngher'aint a'm cyd-garcharorion, y rhai sydd hynod yn
mhlith yr apostolion, y rhai hefyd oeddynt yn Nghrist
o'm blaen i ' (ad. 7) ;

' anherchwch Herodian fy nghar

'

(ad. 11); 'y mae Timotheus fy ngyd-weithiwr, a Lucius,

a Jason, a Sosipater, fy ngheraint, yn eich annerch ' (ad.

21). Mae yn amheus pa un a wnai Paul, wrth eu galw
yn geraint, eu hystyried fel rhai yn perthyn yn wirion-

eddol iddo, neu ynte ddim yn rhagor na'u bod yn ludd-
ewon. Mae y dybiaeth olaf yn anhebygol, oblegid yr

oedd Aquila a Phriscila, ynghyd ag eraül a enwir yn y
benod hon heb y gair ceraint ar ol eu henwau, yn ddiau

yn luddewon; etto, o'r tu arall, ymddengys yn anhebygol

y buasai cynifer o berthynasau Paul ac a elwir yma yn
geraint yn cael eu henwi mewn un benod unigol. EfaUai

y gaUwn gymeryd Uwybr canol, a thybied y golygai y
gair ceraint fod y personau a enwid o Iwyth Benjamin
(Conybeare, ii. 198).

CERBYDAU. 1. Cerbydau i farchogaeth neu deithio

ynddynt. Yn yr Aipht y cawn ni y son cyntaf yn yr

Ysgrythyrau am y cyfryw gerbydau (Gen. xh. 43 ; xlvi.

29 ; 1. 9), ond wedi hyn cawn hwynt yn gyffredin mewn
gwledydd eraiU. 2. Cerbydau a aríerid mewn rhyfel.

Yn yr Aipht hefyd y cawn y son cyntaf am danynt
hwythau. Pan ymadawodd yr Israeliaid a'r wlad hono,

'cymerodd Pharaoh chwe chant o ddewis gerbydau, a holl

gerbydau yr Aipht, a chapteniaid ar bob un o honynt
;

'

a hwy a ymlidiasant ar eu hol hwynt, ond boddwyd
hwynt yn y Môr Coch (Exod. xiv. 7, 28). Yr oedd 'cer-

bydau lawer iawn' gan y breninoedd Canaaneaid y darfu

Josua ymladd â hwynt a'u gorchfygu wrth ddyfroedd

Merom (Jos. xi. 4). Yr oedd gan y Canaaneaid hyd yn od

yn y dydd boreuol hyn gerbydau heiyrn (xvii. 18; Barn.

i. 19), wrth y i'hai yr ydym i ddeall efallai fod pladuriau

heiyru wedi eu gosod yn eu hochrau, fel y gallent, pan

yn gyru yn chwyrn, bladurio y gelyn lawr fel gwellt

(2 Maccab. xiii. 2). Yr oedd gan 'Jabin brenin Canaan,

yr hwn oedd yn teyrnasu yn Hazor, a thywysog ei lu

ef ydoedd Sisera, naw can cerbyd haiarn ' (Barn. iv. 2,

3). Yn nechreu teyruasiad Saul dywedir i'r Philistiaid

ddwyn i'r maes '30,000 o gerbydau, a 6000 o wyr meirch'

(1 Sam. xiii. 5) ; ond mae y rhif cyntaf mor fawr fel mae
Ue i amheu ei gywirdeb. Gan y gorchymynid yr Hebreaid

gan Dduw i beidio ymddiriecî mewn cerbydau a meirch

(Jos. xvn. 1 6 ; Ps. xx. 7), ymddengys i gryn amser fyned

heibio cyn iddynt wneud defnydd o honynt yn eu rhyfel-

oedd. Pan y darfu Josua orchfygu y breninoedd Canaan-
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eaidd wrth cldyfroedd Merom, yn ol y gorchymyn a

dderbyniodd, 'torodd hnynau garau eu meirch hwynt, a'u

cerbydau a losgodd ef â thân ' (Jos. xi. 6, 9). Pan gym-

erodd Dafydd 1000 o gerbydau oddiar Hadarezer, 'torodd
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CERBTDAU RHTFEL AIl'IITAIUD.

linynavi garr meirch yr hoU gerbydau, ond can cerbyd'

(1 Cron. xviii. 4). Yr oedd gan Solomon 1400 o gerbydau

(1 Bren. x. 26); ond efallai y defnyddiai hwynt at was-

anaeth breninol a dyddiol ; o'r hyn lleiaf nid ydym yn
darllen am un rhyfelgyrch yn mha un y gwnaeth ddefn-

ydd o honynt. Ac hyd yn od ar ol hyny nid

ymddengys y gwnai yr Hebreaid fawr ddefnydd
gerbydau mewn rhyfel. Yn unig darllenwn

am rai o'u breninoedd megis Ahab, Jehosaphat,

a Josiah, yn eu cerbydau ar ddydd y frwydr

(1 Bren. xxii. 30-35 ; 2 Bren. xxiii. 30), ond nid

fod un rhan arall o'u byddinoedd felly (2 Bren.

xviii. 23, 24), o'r hyn lleiaf nid i un helaeth-

rwydd (2 Bren. xiii. 7).

CER'ETHIAID. 1. Y Philistiaid, neu
gangen neillduol o honynt (1 Sam. xxx. 14, 16;

Ezec. XXV. 15, 16; Zeph. ii. 5). 2. Gwyr o gard
Dafydd, yn gynwysedig o Gerethiaid a Pheleth-

iaid, dan lywodraeth Benaiah, un o'i wyr cedym
(2 Sam. viii. 18 ; xv. 18 ; xx. 7; xxiii. 22, 23).

Nid oes vin lle i amheu nad oedd y blaenaf,

08 nid pob un o'r ddau, yn PhiHstiaid ; er y
gaUasai yr olaf fod o genedl wahanol. Efallai

fod yn fwy dewisol gan Dafydd i'w wyr o gard
fod yn gynwysedig o estroniaid, fel rhai tywys-
ogion yn yr amser presenol, oherwydd eu bod
yn fwy teiíwng o ymddiried na'i ddeiliaid ei hun.

CER'ITH, y nant o ba un yr yfodd Elias

pan y porthwyd ef gan y cigfrain (1 Bren. xvii.

3, 4). Tybir y rhedai ar y dwyrain i'r lor-

ddonen, ychydig ar y dehau i Basan ; ond myn
Bochart taw yr un ydyw a'r afon Kanith, a meddylia
eraill taw rhyw nant arall ydyw sydd yn rhedeg o'r gor-
Uewin i'r lorddonen.

CE'SAR, cyfenw Caius Julius Cesar, yr hwn, er nad

erioed yn yraerawdwr ei hun, a ellir ei gyfrif yn sylfaenwr

yr ymerodraeth Rufeinig. Gan yr ystyrid ef y dyn
mwyaf a gynyrchodd Rliufain erioed, daeth ei enw eí' i

fod yn enw cyffredinol ar ymerawdwyr Rhufain. Yn y
T. N. gelwir yr ymerawdwr am yr amser presenol

yn Cesar, Aveithiau gydag enw ychwanegol nod-
weddol megis Cesar Augustus (Luc ii. 1); Tiberius

Cesar (iii. 1); Claudius Cesar (Act. xi. 28); ond yn
fwy cyífredin heb y cyfryw enw nodweddawl, megis
yn Matt. xxii. 17, 21 ; Luc xxiii. 2 ; loan xix. 12,

15; Act. xvii. 7; xxv. 8, 11, 21, &c. Yn yr adnod
olaf rhoddir yr enw Augustus i Nero hefyd, er taw
enw yr ymerawdwr cyntaf ydoedd yn ddechreuol.

CESARE'A, dinas ar fôr-lan ddwyreiniol Môr y
Canoldir, ac ar y dehau i Carmel. Adeiladwyd hi

gan Herod Fawr, mewn man Ue yr oedd twr a

elwid Twr Strato, a rhoddodd iddo yr enw Cesarea,

er mwyn anrhydeddu yr Ymerawdwr Augustus.
Adeiladwyd hi mewn duUwedd o orwychder mawr.
Dywed Josephus fod y tai anghyhoedd, yn gystal

a'r palasau, wedi eu hadeüadu o farmor. Ond y
rhan hynotaf o honi ydoedd y porthladd, yr hwn
ydoedd ar yr un scale a'r Piríeus yn Athen, ac a
gynygai ddiogehvch pertîaith i longau, yr hyn yr
oedd ei fawr eisiau ar y rhan hono o lan y môr.

Er mwyn gwneud hyn, rhoddodd orchymyn i ffurfio

môr-argae ar hin hanner Uoer, ac yn ddigon eang
i ddiogehi Uawer o longau. Wrth ei gwneud gorchymyn-
odd i geryg o faintioli anferth .gael eu suddo mewn ugain
gwrhyd o ddwfr. Yr oedd rhai o'r meini hyn, medd
Josephus, yn hanner can troedfedd o hyd, deunaw o led,

a naw o drwch, ac yr oedd rhai liyd yn od yn fwy. Bwr-

iedid y môr-argae fel amddiffynfa yn erbyn ymchwydd y
dwfr. Heblaw adeUadau gorwych eraiU, adeiladodd

Herod deml a gyflwynwyd i Cesar, chwareudy, ac am-
phüheatre. Nid oedd dim yn eisiau ac aUasai sicrhau



CESARE'A. 151 CESAEE'A-PHILIPT]

,

dityrwcl) ac iecliyd y trigolion. Gorphenwyd y cyfan

mewn oddeutu deuddeg mlynedd {A)itiq. xv. 9. 6). Dy-
wed yn mhellach fod Cesarea yn un o brif ddinasoedd

Palestina, ac y poblogid hi gan Roegiaid yu benaf ; ond
gan fod amryw íiloedd o luddewon yn byw ynddi hefyd,

yr oedd Uawer o ymrysonau chwerw ac hyd yn od gwaed-
lyd rhyngddynt {ÌVars, ii. c. 13. 7; c. 14. 4, 5 ; c. 18. 1).

Bu Cesarea yn olygfan Uawer o weithredoedd dyddorol

a goffheir yn y T. N. Yma y tynwyd i lawr ganol-fur y
gwahaniaeth rhwng yr luddewon a'r cenedloedd trwy i

CorneUus gael ei dderbyn yu aelod o eglwys Gristionogol.

Yma y cafodd Herod Agrippa, pan 'yr eisteddai mewn
diUad breninol ar ei orsedd yn y chwareudy a adeiladasai

ei dad, ei daro gan angel yr Arglwydd â chlefyd tìiaidd-

gas, oblegid na ddarfu iddo, pan gynygasai y bobl ryw-

beth tebyg i addoliad iddo, 'roi y gogoniant i Dduw' (xii.

21-23). Yma y gorphenodd yr apostol ei fordaith o

Ephesus, ac yr annerchodd yr eglwys ; a gwnaeth ef yn
lle glanio ar achlysur cyftelyb, pan y darfu iddo drigo am
gryn amser gyda Phylip yr efengylydd (xviii. 22 ; xxi.

8, 16). Yma y danfonwyd Paul gan Claudius Lysias i

ymddangos ger bi-on Ffelix, y llywiawdwr Ilhufeinig, a

phan yr ydoedd yn garcharor yma y darfu iddo draddodi

ei araeth ardderchog ger bron y brenin

Agrippa (xxiii. 23, 26, 33). Ar ol aros

yn garcharor yma am ragor na dwy flyn-

edd, mordwyodd tua lihufain, mewn
carilyniad i'w benderfyniad i appelio

at Cesar (xxiv. 17; xxvii. 1).

Ar ol dinystr Jerusalem, daeth Ce-

sarea i fod yn brifddinas Palestina, ac

ymddengys iddi barhau i fod am hir

amser yn Ue pwysig. Yr oedd Eu-
sebius, yr hanesydd eghvysig yn un
o'i hesgobion yn y bedwaredd ganrif

Enwir y Ue yn aml gan haneswyr
Rhyfeloedd y Groes. Sonia Rabbi
Benjamin am dani fel 'dinas harddwych
a phrydferth, ac yn gyfleuedig ar lan

y môr.' Edrisi a'i darlunia fel tref

fawr iáwn, ac yn amgylchynedig gau

lawer o dai o'r tu allan iddi, ac yr

amddlfíynid hi gan gastell cadarn.

Enwir Ìii gan Abulfeda yn y bedwar-

edd ganrif ar ddeg fel wedi cael ei

dymchwelyd.
Mae Cesarea yn parhau i ddwyn ei hen enw, dan y fíiu-f

Kaisariyah, ond mae wedi bod yn anghyfanedd er ys hii

amser. Mae yr oU o'r wlad oddi amgylch yn anialwch

tywodlyd, tra y gylch tonau Môr y Canoldir adfeiHau y
môr-argaeau, y tyrau, a'r porthladd, y rhai gynt a gyfan-

soddent ei gogoniant a'i diogelwch tua'r môr (Buckingham,

Trav.) Mae yr adfeiliau yn eang ar hyd fôr-lan y gog-

ledd, lle ceir ychydig weddilhon dwfr-fíbsydd. Mae mur
amddiftynfa a amgylchynid gan ddwfr-fíbs yn aros hyd
yn awr mewn cyflwr o gadwraeth gryn dda. Mae yr

adfeiliau oddi me^^'u yn gynwysedig o sylfeini, bwäu,
pileri, a llawer iawu o ddefnyddiau at adeiladu. GweHr
amryw golofnau a tlialpau eraill o geryg yn gorwedd
yn y môr yn agos i'r traeth (Wilson, ii. 2.50). Ni thrig-

ianir y lle yn bresenol gan neb ond jachals a chread-

uriaid ysglyfaethus eraiU. Efallai nad oes un ddinas

yn hanes y byd a gyfododd mor fuan i enwogrwydd
anarferol a Cesarea, neu a ddengys gyferbyniad mor
hynod i'w gwychder blaenorol, trwy ymddangosiad pres-

enol anghyfaneddol ei hadfeiliau. Nid oes un creadur
rhesymol yn trigo o'i mewn. Ei chwareudy, yr hwn a
arferai adseinio bloeddiadau tyrfaoedd, ni adseinia yn
awr ond cri anifeiliaid rheibus yn chwilio am ysglyfaeth.

O'i phalasati a'i themlau gorwych, wedi eu cyfoethogi

a phrif weithiau celfyddyd, a chwedi eu hadduruo â'r

marmor mwyaf gwerthfawr, nid oes braidd ohon o honynt
i'w canfod (Clarke, Trav. iv. 446).

CESARE'A-PHILIP'PI, dinas gyfleuedig yn agos i

lygad mwyaf dwyreiniol afon yr loi'ddonen, wrtli odre yr
uchel Jebel es Sheik, neu Fynydd Hermon. Paneas y gel-

wid hi gynt, ac ystyrid taAv yr un lle ydoedd a Lais neu
Dan (Barn. xviii. 7, 28, 29); ond ymddengys oddiwrth Eu-
sebius a Jerome eu bod yn llefydd gwahanol, ac oddeutu
pedair milltir o flbi-dd oddiwrth eu gilydd (Wilson, ii.

172). Rhoddodd yr Ymerawdwr Augustus Paneas a'i

chymydogaeth i Heród (Joseph. Antiq. xv. 10. 3); a'i fab

Phylip y tetrarch a'i helaethodd ac a'i haddurnodd, ac a'i

galwodd hi Cesarea, er mwyn anrhydeddu yr Ymerawdwr
Tiberius (Joseph. Antiq. xviii. 2. 1). Am hyny galwyd

CESAUEA-lMIII.irri.

hi Cesarea-Philippi i'w gwahaniaethu oddiwrth Cesarea

ar lan Môr y Canoldir. Ymddengys i'n Harglwydd, yn
ystod ei weinidogaeth, ddyfod, o'r hyu Ileiafar un achlysur,

cybelled i'r gogledd a 'thueddau Cesarea-Philippi,' ac

iddo, ynghyd â'i ddisgyblion, ymweled a'i threíydd (Matt.

xvi. 13 ; Marc viii. 27). Banias y gelwdr y dref yn bres-

enol, yr hyn nid yw ddim amgen na swniad Arabic o

hen Paneas y Groegiaid a'r Rhufeiniaid (Robinson, Jíes.

iii. 3.39). Nid yw hon ond tref fechan, cynwysedig

o driugain ueu gant o dai truenus wedi eu hadeUadu

o laid a gwellt wedi ei dori, er mwyn cylymu a chad-

arnhau y rnuriau. Penynau drylliedig, a cholofnau ar

eu hyd ar y Ilawr, a sylfeini chwareudai ac amphûhe-

atres, a brofant wychder hynafol Cesarea-Philippi. ün
o'r gwrthrychau mwyaf dyddorol yn Banias yw yr ogof

sydd yn fturfiu un o brif ftynonellau yr lorddonen (WUson,

ii. 176).
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CI, un o'r creaduriáid mwyaf defuyddiol a ddofwyd

erioed gan ddyn. 'Er mwyn,' medd Buíîon, 'ffurfio

drychfeddwl am bwysigrwydd y rhyw yma, gadewch i ni

dybied na fu erioed o hono mewn bod. Heb gymorth y
ci, pa fodd y gallasai dyn orchfygu, dofi, a darostwng

y creaduriaid eraill i gaethiwed ? Sut y gallasai gael

allan, hel, a dinystrio creaduriaid creulon aniweidion

Er mwyn ei ddiogelwch ei hun, ac er mwyn éi wneud yn

feistr ar y byd anifeilaidd, yr oedd yn angenrheidiol

ffurfio plaid yn mhlith yr anifeihaid eu hunain ; i enniU

trwy garedigrwydd y rhai oedd yn meddu serch ac yn

aUuog i ufuddhau, er mwyn eu gwrthwynebu hwynt i

ryw fath araU o greaduriaid. Ymddengys taw y gel-

íyddyd o ddofi cwn ydoedd y gyntaf a ddyfeisiwyd gan

ddyn ; a chanlyniad y gelfyddyd ydyw darostyngiad a

meddiant heddychol o'r ddaiar' (Buffbn, iv. 4). Er nad
ydyw dynolryw yn bresenol mor ddibynol ar y ci a phan
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yr oedd dyn yn ieuengach nac yn awr, gan eu bod wedi
cael aUan lawer o bethau a wnant y tro yn eu Ue, megis
arfau tán ac arfau eraiU, ond wedi'r cyfan nis gaUwn
wneud heb y ci. Byddai cael ein hamddifadu o'i wasan-
aeth yn goUed anrhaethol.

Nid yw Bvifíbn yn cyfrif fod ond un math o gi yn bod;
ond mae rhifedi y rhywiau mor fawr, ac y mae cymaint
o amrywiaeth mewn maint, ífurf, Uiw, swm yblew, &c.,

fel y cyfansodda Uawer o honynt fathau gwahanol, neu o
leiaf maent wedi disgyn oddiwrth fathau a wahaniaethent
yn ddechreuol, er nad aU fod genym ond ychydig neu
ddim esiamplau o honynt. Mae naturiaethwyr enwog
eraiU wedi flfurfio tafleni o ddechreuad a pherthynas yr
amrywiaethau o gwn ; etto yn gymaint ac na welodd
neb y ci gwreiddiol, a chan nad ydys wedi gwneud
prawf o'r hyn fyddai canlyniadau yr amrywiaethau hyn
yn cydymgymysgu â'u gilydd, a chan eu bod oU yn

amrywio yn eu casgUadau, nid ydym yn barod i fab-

wysiadu golygiadau yr un o honynt {Edin. Encyc.
viii. 27).

Y son cyntaf a gawn yn y Beibl am y ci sydd yn
ngwlad yr Aipht, ar amser ymadawiad plant Israel o'r

wlad hono :
' Ond yn erbyn neb o blant Israel ni symud

ci ei dafod, ar ddyn nac anifail' (Exod. xi. 7; gwel hefyd
xxii. 31). Sonia Job hefyd am dano ; ond ymddengys y
defnyddid ef yn ei amser ef fel ci defaid yn y dyddiau
hyn :

'Ond yn awr y rhai sydd ieuengach na mi sydd yn
fy ngwatwar, y rhai y diystyraswn eu tadau i'w gosod
gyda chwn fy nefaid' (Job. xxx. 1). Yn mhUth yr ludd-
ewon ymddengys y cyfrifid cwn yn greaduriaid dirmyg-
iedig a gwael. Yn ol cyfraith Moses cysyUtid gwerth ci

a gwobr puttain â'u gilydd, ac nid oedd yr vin o honynt
i gael ei ddwyn ' i d yr Arglwydd mewn un adduned,'

canys ffiaidd oeddynt iU dau gan yr Arglwydd (Deut.

xxxiii. 1 8 ;
gwel hefyd Esa lxvi. 3).

Mewn dinaöoedd dwyreiniol mae cwn yn Uiosog iawn

;

nid oes gan lawer o lionynt berchenogion, ac y maent yn
gyfi'redin yn mron clemiaw. Maent yn cadw swn ofnadwy
yn y nos, pan yr ant o gylch gan ddifa yr hyn aUont

ddyfod o hyd iddo, megis abwyau neu beth bynag a

ddygwydd fod yn eu ffbrdd. Pan yn siarad am Cairo

dywed Mr. W. Rae Wilson :
' Trwy yr oU o'r dydd yr

oedd cwn y ddinas yn berffaith lonydd ; ond y fynyd y
machludodd yr haul dechreuasant gyfarth ac udo, gan
Avneud y Ueisiau mwyaf erchyU, yr hyu a barhaodd yn
ddidor hyd godiad haul. Mae y swn, i rai anghyfarwydd
ag ef, yn dra chythryblus, ac yn rhwystr etfeithiol i

gysgu' (Wilson, Trav. in Egypt and Holy Land, 68,

.69). O hyn mae genym esiampl yn ngweddi Dafydd
gyda golwg ar ei elynion : 'A dychwelant gyd â'r hwyr,

a chyfarthant fel cwn, ac amgylchant y ddinas. Crwydr-
ant am fwyd, ac onis digonir, grwgnachant' (Ps. xhx.

14, 15). Yr oedd bod dyn yn cael ei fwyta gan gwn
yn cael ei ystyried yn ddiraddiad mawr ; ac â'r fath

dynged y bygythid Uawer o freninoedd Israel : 'Y cwn a

fwyty yr hwn fyddo marw o eiddo Jeroboam yn y ddinas,

ac adar y nefoedd a fwyty yr hwn fyddo marw yn y
maes' (1 Bren. xiv. 11). Cyhoeddir yr vm farnedigaeth

uwch ben Baasa (xvi. 4); ac yn erbyu Ahab a'i wraig

Jezebel (xxi. 23, 24). Am dynged druenus Jezebel mae
genym hanes neiUduol yn 2 Bren. ix. 30-37.

Yr oedd galw ci ar ddyn yn cael ei gyfrif yn ddirmygus

iawn, ac yn amlygawl o ddistadledd mawr : 'Ai ci ydwyf
fi,' meddai y Philistiad ymffrostgar wrth Dafydd, 'gan dy
fod yn dyfod attaf fi â ffyn' (1 Sam. xvii. 43). Yr oedd

y geiriau 'ci marw' yn fwy felly fyth (1 Sam. xxiv. 14 ;

2 Sam. viii. 9 ; xvi. 9); ac efallai fod y geiriau 'pen ci'

y gwaethaf o'r cyfan oU. Pan y rhagfynegodd Eliseus i

Hazael, y cadfridog Syriaidd, y gweithredoedd gwaedlyd

a'r drygau eraiU a wnai efe i genedl Israel, y Uall, gan
fod yn rhy uchelífroen i gymeryd ei gyhuddo felly, a

attebodd, ' Pa beth ! ai ci yw dy was, fel y gwnelai efe y
mawr beth hwn?' (2 Bren. viii. 12, 13). Mae yn debygol

taw mewn cyfeiriad at greulondeb ei elynion yr arferodd

Dafydd y gair yn Ps. xxii. 16, 20. Gelwir dyuion

diegwyddor, annuwiol yn gwn (Matt. vii. 6 ; Phil. iii. 2 ;

Dat. xxii. 15).

Nid yw yn anhebygol nad oedd yr luddewon jn arfer

gaJw y cenedloedd yn gwn ; o'r hyn Ueiaf, defnyddia ein
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Harglwydd y gair mewn gwrtbgyferbyniad i'r luddewon
yn ei atteb i'r wraig o Syrophenicia :

' Nid da cymeryd
bara y plant, a'i fwrw i'r cwn ;

' ond cymer hitbau y gair

i fynu, a chan ddilyn y gydmariaeth yn fedrus, try yr

wrthddadl yn rheswm o'i thu ei hunan :
' Gwir yw,

Arglwydd ; canys y mae y cwn yn bwyta o'r brlwsion

sydd yn syrthio oddiar fwrdd eu harglwyddi.' Dengys
hyn íiydd gref a phrydferthwch hynod. Tarawyd ein

Hai'glwydd gan edmygedd o'i hyraddygiad :
' Ha wraig,

mawr yw dy ífydd; bydded i ti fel yr wyt yn ewyllysio'

(Matt. XV. 21-28 ; Marc vii. 26).

'Deilhon yw ei wyliedyddion ; ni wyddant hwy oU

ddim, cwn mudion ydynt hwy oU, heb fedru cyfarth, yn
cysgu, yn gorwedd, ac yn caru hepian.' Mor darawiadol

ydyw y desgrifiad hwn o lawer o weinidogion ! Diofal,

esgeulus, diog—nid ydynt yn flfyddlon addysgu na rhy-

buddio eu pobl o'u pechod a'u perygl. Gaîl y cyfeiriad

at gwn mudion fod yn ffigurol yn unig, ond dywedir fod

y cyfryw gwn yn y dwyrain ; y cwn a ddefnyddia yr

Esquimaux i dynu eu ceir Uysg ni chyfarthant un amser

;

a geUir dweud yr un peth am gwn Greenland a Kamt-
schatka. ' lë, cwn gwancus ydynt, ni chydnabyddant
â'u digon, a bugeihaid ydynt na fedrant ddeaU ; wynebant
oU at eu íFordd eu hun, pob un at ei elw ei hun o'i gwrr'

(Esa. lvi. 10, 11).

Yn y dwyrain dengys y Mahometaniaid i'r dydd hedd-

yw eu hatgasrwydd at Gristionogaeth a'u dirmyg o honi'

trwy alw Cristionogion yn gwn. Hyd yn od yn ein mysg
ni ein hunain teimler taw dirmyg mawr ar ddyn yw ei

alw yn gi.

CIBAÜ. Yn nammeg y mab afradlon dywedir, 'Ac

efe a chwenychai lenwi ei fol á'r cibau {icepÚTia) a fwyttai

y moch ; ac ni roddodd neb iddo' (Luc xv. 16). Tybir

yn gyíFredin taw codenau neu ffrwyth y pren cctroh oedd

y cibaii. Mae hwn yn bren cyffredin yn Syria a pharthau

CODENAl- V l'UHN CAItOl:

deheuol Europe. Dyg godenau ar ffurf corn (a dyna y
rheswm dros ei euw Groeg), ac yn cynwys ffa melus
a hadau Uwyd ddysglaer. Maent yn debyg iawn i'r

ffa a godir genym yn ein gerddi yn y wlad hon. Defn-
yddir y codenau hyn weithiau fel ymborth gan bobl

dlodion, a phesgir moch yn gyffredin â hwynt fel ar fès

yn y wlad hon (Robinson, Gr. Lex. 441). Mae y Groeg-
iaid presenol yn galw ^epÚTia ar y ffrwyth yma (Hartley,

Ees. 241).

CICAION. Dywed Jerome taw planigyn bychan
ydoedd y cicaion, yn tyfu yn mliarthau tywodlyd Canaan,
ac yn cyrhaedd gryn daldra meAvn ychydig ddyddiau,
a thrwy ei ddail mawrion yn rhoddi cysgod hyfryd.
Tybir yn awr yn gyffredin gan feirniaid taw y JíeciniíS

Communis ydoedd, sef y planigyn oddiwrth yr hwn y

ceir castor oil. Galwui yr Aiphtiaid ef kiki; yr un gair

yn ymddangosiadol a cicaion, oud fod y terfyniad Heb-

CICAIHN OwyLI.T.

raeg wedi ei chwanegu atto ; ond wrth y cicaion deall

pawb o'r Ninifeaid presenol, Mohametaniaid, a Christion-

IJhil.Di' CICAION

ogion, y kera, math o jjmipMn neülduol yn tyfu yn y
Dwyrain {Bih. Sao. xii. 396).

CTGFRAN, rhywogaeth o deulu y brain, ac yn bur

gyffredin dros y byd, ac yn nodedig am eu gwancusrwydd.

V GlCiFIiAN.

gan y difant bob math o ymborth—pysgod, cig, wyau,

&c. Gan taw creadur ysglyfaethvis ydoedd, aflan y
20
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cyfrifid ef dan y ddeddf (Lef. xi. 15). Aeth y gigfran

a anfonodd Noah allan o'r arch, gan fyned allan a dych-

welyd, hyd oni sychodd y dyfroedd oddiar y ddaiar (Gen.

viii. 7), ac efallai ei bod yn byw yn y cyfamser ar yr

abwyau a nofient ar wyneb y dyfroedd. Nid oes un
rheswm dros esponio ífwrdd gyfryngwriaeth wyrthiol

Jehofah yn peri i gigfrain i ddwyn bara a chig, íbreu a

hwyr, i Elias, pan ymguddiai o wydd Ahab wrth afon

Cerith (1 Bren. xvii. 2-6), fel pe buasai yr orebim a goíf-

heir yma nid yn gigfrain, ond yn Arabiaid, neu drigolion

Oreb.

CILIC'IA, gwlad yn Asia Leiaf, ar lan deheu-ddwyr-

einiol Môr y Canoldir. Tarsus ydoedd ei phrifddinas, a

Ue genedigol yr apostol Paul. Dygwyd yr efengyl yn
foreu i Cilicia. Cafodd Paul, wedi dyfod i Jerusalem, ar

ol ei droiedigaeth, gael ei ddanfon gan y brodyr i Tarsus

(Act. ix. 30 ; Gal. i. 21); ac ar ol yr ysgariad rhyngddo

ef a Barnabas 'efe a aeth trwy Syria a Ciìicia gan gadarn-

hau yr eglwysi* (xv. 41). Mae yn naturiol meddwl y
teimlai ddyddordeb neillduol yn efengyleiddiad ei wlad
enedigol.

CIN'NAMON. Nid oes un lle i amheu ystyr y gair

Hebraeg hwn, gan i'r Groegiaid a'r Rhufeiniaid dderbyn
enw y rhisgl adnabyddus hwn oddiwrth y Pheniciaid, iaith

y rhai ni fawr wahaniaethai oddiwrth iaith yr Israeliaid

(Rosen. Bot. 278). Mae genym K'ivvatxov a Kivmfiw/xov y

assAìíos.

Groegiaid, a jìÖJp, Rinamon, yr Hebreaid, jx hwn sydd
sydd yn tarddu o Kayn-manis, enw Malay y pren.
Mae y cinnamon goreu yn dyfod o Ceylon, ond mae ef yn
tyfu mewn rhanau eraiU o'r Dwyrain ; ac wedi cael ei

drawsblanu i'r India Orllewinol, a rhanau eraill o America
Ddeheuol. Rhisgl nesaf i mewn at y pren sydd yn
gwneud cinnamon. Mae y.rhisgl yn cael ei ysgaru oddi
wrth y wyneb allanol cyn y tynir ef oddiar y pren, ac wedi

hyny oddiwrth y sylwedd bywynol sydd o dano, ac ar ol

hyny ymgrynhoa, sycha, a chymer y ffurf o gwilsen. Ceir
heíyd olew oddi wrtho ac sydd yn fwy cyi\liyrfus yn ei

effaith na'r rhisgl. Defnyddid cinnamon mewn physig-
wriaeth gynt, a defnyddir ef hefyd yn bresenol, ond yn
benaf fel perarogl i guddio blas cas cyffeiriau meddygol
eraill (Thomson, Mat. Med. i. 201, 204).

Cinnamon oedd un o'r perai-oglau a appwyntiwyd i

gael eu defnyddio wrth barotoi yr olew santaidd i enneinio
pabell y cyfarfod (Exod. xxx. 23). Darlunia y wraig
ddyeithr ei hun fel wedi mwg-darthu ei gwely â myrr,
aloes, a cinnamon :

' Mi a fwg-derthais fy ngwely â myrr,
aloes, a cinnamon' (Diar. vii. 17). Enwir ef hefyd mewn
cysyUtiad â pheraroglau eraill yn Can. iv. 14, ac fel un o
nwyddau marsiandiaeth, y rhai, ar gwymp Babilon Fawr,
ni cheid neb i'w prynu (Dat. xviii. 13).

CIN'NEROTH, CHIN'NEROTH, neu CHIN'NER-
ETH, 'dinas gaerog' berthynol i Iwyth Naphtali, yn gyf-
leuedig ar ochr orllewinol Llyn Gennesaret, yr hwn gynt
a elwid yn Fôr Cinneroth (Jos. xii. 3 ; xix. 35). Ym-
ddengys hefyd i Cinneroth roddi ei henw i ran o wlad
(1 Bren. xv. 20).

CI'OS, dinas yn y Grecian Ârchi'pelago, gyferbyn a
Smyrna, ac yn dwyn yr enw Scio yn bresenol. Pasodd
Paul y fibrdd hon wrth forio tua'r dehau o Mitylene i

Samos (Act. xx. 15).

CIPP'OD (nSp), aderyn y bwnn, aderyn
sydd yn mynychu Uefydd isel corsog, ac
yn gwneud ei nyth mewn brwyn a hesg.

Ond nid yw deongiwyr mewn un modd
yn cydweled mewn perthynas i'r creadur
a olygir. Dywed rhai taw y dylluan a

feddylir ; eraill mai y fôr-wenol, y cragen-

granc, yr afanc. Cyfieitha Lowth y gair

yn porcupine {Translation of Isaia/i, 34,

78). Myn Bochart taw draenog ydoedd.
Dyna hefyd yw meddwl Gesenius, oblegid

taw ystyr y gair yw ' ymgrynhoi ynghyd

'

(736). Lle mae cymaint o wahaniaeth
meddwl, a chan lleied sicrwydd mewn
perthynas i wir ystyr gair o'r fath hyn,
gwell, efallai, ydyw deíhyddio y gair

yn anghyfiaeth na chynyg ei gyfieithu.

Darlunir Babilon (Esa. xiv. 23), Idvunea
(xxxiv. 11), a Ninifeh, fel yn meddiant y
cippod a chreaduriaid eraill, fel prawf o'r

anghyfaneddiad Ilwyr a wnai eu goresgyn.

CIR, y wlad i ba un y caethgludodd
Tiglath-pileser, brenin Assyria, Syriaid

Damascus pan y gorchfygodd ac y lladd-

odd Rezin eu brenin (2 Bren. xvi. 9 ; Amos
i. 8). Tybir y gorweddai ar yr afon Kur,
sef Kuros (Cyrus) y Groegiaid (yn Zend
Kuro), yr hon a gyfyd yn y mynyddau

rhwng y Môr Du a'r Môr Caspian, ac a red i'r olaf ar

ol ei hymuniad a'r Araxes (Rosen. Geo>j. ii. 130 ; Gesen.

Lex. 732).

CIR-MO'AB, prifddinas Moab (Esa. xv. 1). Gelwir hi

Cir-heres (Jer. xlviii. 31, 36), a Cir-haraseth a Cir-hares

(Esa. xvi. 7, 11). Darfu i Jehoram, brenin Israel, ar ol

gorchfygu y Moabiaid, ddifrodi eu gwlad ;
' yn unig yn

Cir-hareseth y gadawsant ei cheryg ; etto y rhai oedd yn
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taflu a'i hamgylchynasant, ac a'i tarawsant hi (2 Bren.

iii. 25). Yn yr adnodau uchod allan o Esaiah a Jeremiah

cyhoeddir barnedigaethau dychrynllyd uwch ben Moab, o

ba rai yr oedd y ddinas hon i dderbyn ei rhau :
' Oherwydd

y nos y dinystriwyd ar Moab, ac y distawyd hi;' 'Am
sylfeini Cir-haraseth y gruddfenwch

;
yn ddiau hwy a

darawyd ;

' 'Am hyny y Ueisia fy nghalon am Moab fel

pibellau, ac am wyr Cir-liei'es y lleisia fy nghalon fel

pibellau.'

.

Mae yr aralleiriwr Caldeaeg wedi gosod am Cir-Moab,

Kerraka-Moab—h.y., Castell Moab; a Kerek neu Karrak
ydyw ei enw hyd yn awr. Seetzen oedd y cyntaf yn y
dyddiau presenol a dalodd ymweliad a'r lle hwn. Saif

a'r ben bryn serth iawn, ochrau yr hwn ydynt union-serth;

amgylchir ef ar bob tu gan ddyffryn dwfn a mynyddoedd
uchel, oddiar y rhai y gwehr y dref Mae y muriau o'i

chwmpas gan mwyaf wedi eu dinystrio, ac nis medr
Karrak yn bresenol fostio ei bod ddim fawr amgenach na
thref fechan. Yr oedd y castell, yr hwn sydd heb drig-

ianydd ynddo, ac mewn cyflwr adfeihedig iawn, gynt yn
un o'r cadarnaf yn y gwledydd hyn. Mae wedi ei adeil-

adu yn nuU y rhan fwyaf o gestyll Syria, ac iddo furiau

trwchus a rhagfuriau, ystafelloedd bwaog mawrion, myn-
edfaoedd tywyll, fíenestri saethu, a chelloedd tanddaiarol.

Mae ei ddechreuad idd ei briodoU, fel y rhan fwyaf o'r

cestyU hyn, i'r drefn ddoeth o hunanddiffyniad a fabwys-

iadwyd gan y Saraceniaid yn erbyn IlhyfelwjT y Groes.

Nid oes dim gweddillion hynafiaethol yn y dref oddigerth

ychydig ddarnau o golofnau callestr. Mae y trigoUon yn
gynwysedig o Fahometaniaid a Christionogion (Burck-

liardt, Trav. S//r. 379).

CIR'IATH'-JE'ARIM, a elwir hefyd Ciriath-baal, a

Baalah, dinas berthynol i Judah, ac yn ddechreuol o ddin-

asoedd y Gibeoniaid (Jos. ix. 17; xv. 9, 60; xviii. 14).

Gan hyny gelhr casglu nad ydoedd yn mhell o Gibeon.

Oddiwrth ei henw, yr hwn a arwydda ' dinas y coedydd,'

yr oedd, mae'n debygol, yn gyfleuedig yn, neu yn agos i

goed. Tybir ei bod ynghylch naw neu ddeng mültir ar

y gogledd-orllewin i Jerusalem ; ond nid yw y raan neiU-

duol wedi ei benderfynu. Pan ddychwelodd y PhUistiaid

yr arch i wlad Israel dygwyd hi i Ciriath-jearim, a dy-

wedir iddi aros yno ddeugain mlynedd (1 Sam. vU. 1, 2).

Mae yn debygol iddi gael ei symud oddi yno y pryd
hwnw, efaUai i Nob (xxi. 1-9 ; xxii. 9-19) ; ond ni a'i

cawn hi yno drachefn yn nheyruasiad Dafydd, pan y
symudwyd hi i Jerusalem (1 Crou. xUi. 6-14; xv. 1-3,

25-28 ; xvi. 1).

CI'SON, afon yn ngwastadedd Jezreel neu Esdraelon,

ac yn rhedeg i'r môr ar y dehau i Acre. Ymddengys ei

bod yn gynwysedig o ffrydiau a redant trwy wahanol
ranau o'r djrffryn ; ond nld yw amryw o honynt yn rhai

parhaus. Yn nhyrnor yr haf, yn enwedig ar flyneddau o

sychder, cwbl sychir hwynt. Yn nghymydogaeth yr afon

hon yr ymladdwyd y frwydr rhwng byddiu Israel, dan
lywyddiaeth Barac, a Uuoedd Jabiu, dan Sisera ; a Deb-
orah a wna goffa am dani yn ei chân orfoleddus :

—'Afon
Cison a'u hysgubodd hwynt; yr hen afon, yr afon Cison'
(Barn. iv. 7, 13; v. 21). Yn yr hen amseroedd, pan yr
oedd y wlad efaUai yn fwy coedog, gaUasai fod ffrydiau

parhaus yn rhedeg trwy yr hoU wastadedd ; ac hyd yu od
yn awr, ar dymhorau cyffredin, yn ystod y gauaf a'r gwan-
wyn, mae cyflawnder o ddwfr yn y dyffryn yn Uifo tua'r

gorUewin i ffurfio y Cison. Mae y ffynonau mawríon ar

hyd yr oU o'r terfyn deheuol yn cynyrchu ar y cyfryw
amserau ffrydiau mwy grymus, ac y mae yr hoU ddwfr-

welyau o'r bryniau ac ar hyd y gwastadedd yn Uawn a
thros y ceulanau. Yn ystod brwydr mynydd Tabor,

rhwng y Ffrancod a'r Arabiaid, EbrUl 16, 1799, dywedir
i lawer o'r olaf gael eu boddi yn yr afon a red o Deburieh,

yr hon ar y pryd a orchuddiai y gwastadedd.
Er nad yw Cison y gwastadedd yn bresenol yn ffrwd

barhaus, ac heb redeg yn gyffredin ond ar y tymhor
gwlawog ac am ychydig amser wedi hyn, etto nid yw'rafon

Ue yr â i'r môr wrth draed mynydd Carmel byth yn sychu,

ac y mäe yn rhaid i ni gan hyny edrych am ei ffynonellau

parhaus ar hyd waelod y mynydd hwnw. Cyfrifa Dr.

Shaw taw hyd y ffrwd o'r ífynoneUau hyn i'r môr yw saith

miUtir. Ffui'fia yno gryn lawer o ddwfr, er, pan na fyddo

wedi Uifo trwy wlawogydd, nad yw byth yn ymarllwys

i'r môr yn ffrwd gyflawn, ond ymsudda yu raddol mewn
tywoden, yr hon a yrir gan wyntoedd y gogledd yn
erbyn ei genau. Mae yn debygol taw yn rhywle ar lan

y ffrwd barhaus hon y Uaddodd EUas brophwydi Baal

(1 Bren. xviii. 19, 20, 40).

CIT'TIM, neu CHIT'TIM, un o feibion Jafan, ac wyr
Japheth. Ceir ei enw yn y Uechres o ddisgynyddion
Noah, gan y rhai ' y rhanwyd ynysoedd y cenedloedd yn
eu gwledydd' (Gen. x. 4, 5). Yn Llyfr Cyntaf y Maccab-
eaid (i. 1) dywedir i 'Alexander, mab PhiUp y Macedoniad,

ddyfod aUan o wlad Chettim,' wrth yr hyn yr ymddengys

y deaUid Macedonia ; a rhydd hyn ryw le i gasglu i Cittim,

neu rai o'i ddisgynyddion, ymsefydlu yn y wlad hono. Yn
mhen. viii. o'r un Uyfr, a'r 5ed ad. gelwir Perseus, brenin

Macedonia, yn 'frenin y Citimiaid.' Yn mhrophwydol-
iaeth Balaam dax41enwn am 'longau hefyd o derfyn Cittim

yn gorthrymu Assur' (Num. xxiv. 24); yr hyn a olygir

yn gyffredin am oresgyniad Assyria fel rhan o ymerod-
i-aeth Persia gan Alexander Fawr a'r Groegiaid. Wrth
'dir Cittim' yn Esa. xxiii. 1, y deaU Esgob Lowth ynys-

oedd a glanau Môr y Canoldir (Lowth's Ism'ah, 133).

Yn Jer. ii. 10 gall fod yr un ystyr i 'ynysoedd Çittim.'

Yn Ezec. xxvü. 6 dywedir, ' mintai yr Assyríaid a wnaeth-

ant dy feinciau o ifori o ynysoedd Cittim,' wrth yr hyu

y mae i ni ddeall mor-lanau gogleddol Affrica, o'r Ue y
gallasai ifori yn ddigon tebygol gael ei ddwyn o Tyrus i

Carthage, neu ryw ddinas rydd Pheniciaidd araU. Yn
Dan. xi. 30 cymerir 'Uongau Chittim' yn gyffredin am y
llynges Rufeinig, trwy ddyfodiad yr hou y gorfuwyd Anti-

ochus Epiphanes i roddi i fynu ei amcauion yn erbyn yr

Aipht. Gellir dweud taw tyb gyffredinol esponwyr yw y
cynwysid dan yr enw Chittim wledydd arforawl ac ynys-

oedd Môr y Canoldir, yr un fath ac y cymerir y gaii

Levant yn y dyddiau presenol, er o ystyr mwy eang fyth.

Rhydd Gesenius fel ei ystyr 'ynysoedd a glanau Môr y
Canoldir yn gyffredin, yn enwedig y rhai gogleddol,

Groeg, ac ynysoedd a glanau y Mor ^gean' (419).

CLADDEDIGAETH. Yn yr Ysgrythyrau yr ydym
yn cyfarfod â chrybwyUiadau aml am gladdedigaeth, ond

y maeut, gan mwyaf o natur ddygwyddiadol. Nid oes

genym un hanes Uawn a manwl o'r arferiou cysyUtiedig

ag ef a ffynai yn mhlith yr luddewon ac eraül yu yr hen
amserau. Mae rhai, yn wir, yn cytfredinoli y crybwyll-

iadau hyu, ac yn eu hystyried fel yn dangos pa beth

ydoedd yr arferiad cyffredin. Oud nid oes genym hawl



CLADDEDIGAETH. 156 CLADDEDIGAETH.

i wneud hyn, yn gyniaint a'u bod yn amrywio cymaint

oddiwrtli eu gilydd.

Ymddengys fbd yr arferiad o gladdu eu meirw yn un
gyfFredin yn mhlith yr Hebreaid er yr amserau boreuaf.

Nid oes genym un esiampl gyífredin o un dull arall o

wneud â'u cyrph. Darfu i Abraham, ar farwolaeth Sarah,

brynu maes Machpelah, yn Hebron, a'i chladdu yn yr

ogof oedd ynddo, 'a sicrhawyd iddo yn feddiant beddrod

oddiwrth feibion Heth' (Gen. xxiii. 2, 17-20). Yma
hefyd y claddwyd Abraham (xxv. 9, 10). Yma hefyd y
claddwyd Isaac, a Hebeccah ei wraig, a Jacob, a Leah ei

wraig ; ond gan i Jacob farw yn yr Aipht, pereiddiwyd

neu enneiniwyd ei gorph, yn ol arfer y wlad hono, a

symudwyd ef wedi hyn, mewn dull bron tywysogaidd,

i'w orphwysfa olaf yn Nghanaan (xxxv. 27-29 ; xhx.

29-32 ; 1. 1-13). Cawn yma gladdfan teuluaidd ; ac y
mae genym esiamplau eraiU o'r un natur, megis Barn. xvi.

31; ond nid ydym yn cyfarfod á dim tebyg i gladdfan

cyffredin neu fynwent, fel gyda ni.

Yr oedd claddfanau, mewn gwirionedd, yn amiywiol

iawn. Claddwyd Deborah, morwyn Rebeccah, yn Bethel,

dan dderwen (Gen. xxxv. 8). Rahel, dewis wraig Jacob,
' a gladdwyd yn y ífordd i Ephrath, hon yw Bethlehem.

A Jacob a osododd golofn ar ei bedd : honno yw colofn

bedd Eahel hyd heddyw' (xxxv. 19, 20). Ar farwolaeth

Joseph, yr hwn a godwyd ' i lywodraethu ar holl wlad yr

Aipht,' peraroglwyd ei gorph, a'i esgyrn a gariwyd i fynu
o'r Aipht, ar ei ddymuniad neiUduol ei hun, pan yr

ymadawodd yr Israeliaid allan o'r wlad hono (Gen. 1. 25,

26; Exod. xiii. 19), ac a gladdwyd 'yn Sichem, mewn
rhan o'r maes a brynasai Jacob gan feibion Hemor ' (Jos.

xxiv. 32). Aaron, arch-offeiriaid cyntaf Israel, a gladd-

wyd, mae yn debygol, ar ben Mynydd Hor (Num. xx.

23-29). Am Moses, eu deddfroddwr mawr, dywedir i'r

Arglwydd ei 'gladdu ef mewn glyn yn nhir Moab, ac nid

edwyn neb ei fedd hyd y dydd hwn' (Deut. xxxiv. 6).

Claddwyd ei ganlyniedydd Josua yn nherfyn ei etifedd-

iaeth, o fewn Timnath-serah, o du y gogledd i Fynydd
Gaas (Jos. xxiv. 30). Ar farwolaeth Samson, un arall o'r

barnwyr, nodedig am ei nerth a'i ddiwedd trychinebus,
' ei frodyr ef, a holl d ei dad ef, a ddaethant i waered,

ac a'i cymerasant ef, ac a'i dygasant i fynu, ac a'i cladd-

asant ef rliwng Sorah ac Estaol, yn meddrod Manaoh ei

dad' (Bam. xvi. 31). Pan fu farw Samuel, yr olaf o'r

bamwyr, ' hoU Israel a ymgynuUasant, ac a alarasant am
dano ef yn ei d yn Ramah' (1 Sam. xxv. 1). Pan
syrthiodd Saul a'i dri mab yn y frwydr ar Fynydd GU-
boa, torodd y PhiHstiaid ei ben, a diosgasant ei arfau, a
hoeliasant ei gorph ef ar fur Beth-san. 'A phan glybu
trigohon Jabes Gilead yr hyn a wnaethai y Phüistiaid i

Saul, yr hoU wyr nerthol a gyfodasant, ac a gerddasant
ar hyd y nos, ac a ddygasant gorph Saiil, a chyrph ei

feibion ef oddiar fur Beth-san, ac a ddaethant i Jabes, ac
a'u Uosgasant yno ; a hwy a gymerasant eu hesgyrn hwynt,
ac a'u claddasant dan bren yn Jabes, ac a ymprydiasant
saith niwmod' (xxxi. 8-13). Yma cawn esiampl o losgi

cyrph y meirw, a dyna yr unig un o'r fath a geir yn yr
Ysgrythyrau, oddigerth Achan, Ile y cyfansoddai ran o'i

gosbedigaeth (Jos. vii. 25); ond efallai y cyfodai oddiar
sefyllfa cyrph Saul a'i feibion, neu er mwyn eu diogelu
rhag rhagor o anmharch o du y Philistiaid ; a chwedi'r
cyfan dilynwyd yr hen arferiad trwy gladdu yr esgyrn.

Mae yn mhellach yn deilwng o sylw ychwanegol i esgym
Saul, a Jonathan ei fab, gael, yn mhen blyneddau wedi
hyn, eu symud o Jabes-Gilead, 'a'u claddu yn ngwlad
Benjamin, yn Sela, yn meddrod Cis ei dad ' (2 Sam. xxi.

12-14).

Yn fuan ar ol hyn, enneiniwyd Dafydd yn frenin gan
wyr Judah, tra y pleidiai Abner ochr Isboseth, mab Saul,

yr hwn a wnawd yn frenin ar Iwythau eraill Israel.

Torodd rhyfel allan rhwng y pleidiau, a chafodd Asahel,
brawd Joab, maes-Iywydd Dafydd, ei ladd gan Abner,
pan na chymerai ei berswadio i beidio ei erlid, a dywedir
iddynt gymeryd 'Asahel, a'i gladdu yn meddrod ei dad,
yr hwn sydd yn Bethlehem' (2 Sam. ii. 4, 8, 9, 18-23).
Darfu i Joab, er mwyn dial, yn fradwras lofruddio Abner,
ac y mae genym yr hanes canlynol am ei gladdedigaeth :

'A Dafydd a ddyAvedodd wrth Joab, ac wrth yr holl bobl
oedd gyd ag ef, Rhwygwch eich dillad, ac ymwregyswch
mewn sachlian, a galerwch o flaen Abner. A'r brenin
Dafydd oedd yn myned ar ol yr elor. A hwy a gladd-
asant Abner yn Hebron. A'r brenin a ddyrchafodd ei

lef, ac a wylodd wrth fedd Abner, a'r hoU bobl a wylasant.

A'r brenin a alarnadodd am Abner, ac a ddywedodd, Ai
fel y mae yr ynfyd yn marw, y bu farw Abner ? Dy
ddwylaw nid oeddynt yn rhwym, ac nid oedd dy draed
wedi eu rhoddi mewn egwydydd; syrthiaist fel y syrthiai

un o flaen meibion enwir. A'r hoU bobl a chwanegasant
wylo am dano ef' (iii. 26, 27, 31-34). Pan laddwyd
Absalom, mab gwrthryfelgar Dafydd, gan Joab, ' hwy a'i

bwriasant ef mewn ffos fawr yn y coed, ac a osodasant
arno garnedd geryg fawr iawn ' (xviii. 17); ac nid ym-
ddengys iddo wedi hyn gael bedd mwy anrhydeddus.
Ymddengys i'r arferiad o daflu cai'nedd o geryg ar fedd
gael ei fwriadu fel cofadaU gwarthruddawl am yr hwn a

orweddai dani (Jos. vii. 26; viii. 29; x. 27; Gal. iii. 54).

Pan y gosodwyd Joab ei hun i farwolaeth ar ol hyn,
' claddwyd ef yn ei d ei hun yn yr anialwch ' (1 Bren.

ii. 34).
'

Yr ydym yn dyfod yn aAvr at gladdedigaeth breninoedd.

Pan ' hunodd Dafydd gyd â'i dadau, fe'i claddwyd yn
ninas Dafydd ;

' hyny yw, yn amddiffynfa Mynydd Sion,

yr hwn ydoedd ran o Jerusalem (2 Sam. v. 7, 9; 1 Bren.

ii. 10). Ymddengys i hon fod yn hir yn gladdfan breninol.

Cawn i Solomon gael ei gladdu yno (1 Bren. xi. 43)

:

Rehoboam (xiv. 31): Abijam (xv. 8): Asa, am yr hwn y
dywedir ' iddynt ei gladdu yn ei feddrod ei hun, yr hwn
a wnaethai efe iddo yn ninas Dafydd, a rhoddasant ef i

orwedd mewn gwely a lanwasid â pheraroglau o amryw
rywogaethau, wedi eu gwneuthur trwy waith yr apothe-

cari ; a hwy a gynneuasant iddo ef gynneii mawr iawn

'

(2 Cron. xvi. 14): Jehosophat (1 Bren. xxii. 50): Jehoram,
am yr Iiwu y dywedir, 'A'i bobl ni lìiiaethant iddo gyn-
neu, megis cynneu ei dadau ; efe a ymadawodd heb
hiraeth am dano ; ond claddasant yn ninas Dafydd, ond
nid yn meddrod y breninoedd' (2 Chron. xxi. 19, 20):

Ahaziah (2 Bren. ix. 28): Joas, am yr hwn y dywedir
' iddynt ei gladdu yn ninas Dafydd, oud nid yu meddrod

y breninoedd' (2 Cron. xxiv. 24): Amaziah (2 Bren. xiv.

20): LTzziah, am yr hwn y dywedir 'iddynt ei gladdu
gyd â'i dadau, yn maes beddrod ei dadau ; canys dywed-
asant, Gwahan-glwyfus ydyw efe ' (2 Cron. xxvi. 23)

:

Jotham (2 Bren. xv. 38): Ahaz, am yr hwn y dywedir
' iddynt ei gladdu yn y ddinas yn Jerusalem, ond ni
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ddygasant ef i feddrod bieninoedd Israel (2 Cron. xxviii.

27): Hezeciah, am yr hwn y dywedir 'iddynt ei gladdu

ef yn yr nchaf o feddau meibion Dafydd, ac i holl Judah
a thrigoHon Jerusalem wneud anrhydedd iddo ef wrth ei

farwolaeth ' (2 Cron. xxxii. 33). Hyd yr amser yma yr

oedd holl freninoedd Judah wedi eu claddu yn ninas

Dafydd, ond am Manasseh ddrygionus, dywedir iddo 'guel

ei gladdu yn ngai'dd ei d ei hun, sef yn ngardd Uzza

'

(2 Bren. xxi. 18). Am ei fab eilun-addolgar Amon y
dywedir hefyd 'iddo gael ei gladdu yn ei feddrod yn
ngardd Uzza' (2 Bren. xxi. 18). Am Josiah dywedir

'i'w weision ei gìaddu ef yn ei feddrod ei hun' (xxiii. 30);

ac yn 2 Cron. xxxv. 24, dywedir ' iddo gael ei gladdu yn
meddrod ei dadau, ac i holl Judah a Jerusalem alaru am
Josiah : Jeremiah hefyd a alarnadodd am Josiah, a'i holl

gantorion a'r cantoresau yn eu galarnadau a soniant am
Josiah hyd heddyw, a hwy a'i gwnaethant yn ddefod yn
Israel.' Efe ydoedd y brenin diweddaf a gladdwyd yn
Jerusalem. Caethgludwyd ei ganlynedyddion Jehoahaz,

Jehoiacim, Jehoiacin, a Sedeciah ; Jehoahaz i'r Aipht, a'r

lleill i Babilon. Nid oes genym un hanes am eu cladded-

igaeth ; ond prophwydodd Jeremiah am Jehoiacim fel hyn

:

' Ni alarant am dano, gan ddywedyd, O fy mrawd, neu O fy

chwaer! Ni alarant am dano, gan ddywedyd, O ior! neu
O ei ogoniant ef ! A chladdedigaeth asyn y cleddir ef,

wedi ei lusgo a'i daflu tu hwnt i byrth Jerusalem ' (xxii.

18, 19). Am Sedeciah y prophwydodd fel hyn :
' Fel

hyn y dywed yr Arglwydd am dauat ti, Ni byddi fai-w

trwy y cleddyf ; mewn heddwch y byddi di farw, a hwy
a losgant ber-aroglau i ti, fel y Ilosgwyd i'th dadau, y
breninoedd gynt, y rhai a fu o'th flaen di ; a hwy a alar-

ant am danat ti, gan ddywed, O arglwydd ! canys mi a

ddywedais y gair, medd yr Arglwydd ' (xxxiv. 4, 5).

Gwnai rhai eglurhau yr hen ddull o gladdu oddiwrth y
dernyn gorwych hwnw yn Esa. xiv. 4-23 ; ond nid yn
unig mae y darluniad hwnw yn farddoniaeth, ond yn
ferddoniaeth o'r fath fwyaf orucliel, ond cyfeirio y mae nid

at y byd hwn, ond at flades, y byd anweledig, i ba un y
desgi'ifir brenin Babilon fel ar fyned iddo, tra wrth yr
olwg arno y cynhyrfir breninoedd y ddaiar, a chan gyfodi

oddiar eu gorseddau annerchant ef/el hyn : 'Pa fodd y
syrthiaist o'r nefoedd, Lusifíer, mab y wawr ddydd ! pa
fodd y'th dorwyd ti i lawr, yr hwn a wanheaist y cenedl-

oedd.' Er efallai y cynwys y dai'Iuniad ryw gyfeiriad at

y dull o gladdu yn yr hen amser gynt, nid ydym at ein

rhyddid i'w ddefnyddio fel eglurhad arno.

Ymddengys y cleddid arfau rhyfel i*hyfelwyr rhai o'r hen
genedloedd gyda hwynt, ac y gosodid eu cleddyfau dan
eu penau (Ezec. xxxii. 27). Tybir gan Bochart, ac amryw
ddysgedigion eraiU, yr arwydda y Mesec a'r Tubal, am y
rhai y sonia Ezeciel yma, Mingrelia a'r wlad oddi am-
gylch. Yn awr hysbysir ni gan Sir John Chardin 'y

gwna pawb gysgu â'u cleddyfau dan eu penau, a'u harfau
eraill wrth eu hochrau, a'u bod yn cael eu claddu yn yr
rnodd, ac y gosodir eu harfau yn yr un dull' (Harmer,
Ohs. iii. 54).

Dyma'r prif engreiff'tlau o gladdedigaeth a gofnodir yn
yr H. D. Yn y T. N. mae genym engraiffl o angladd yn
un mab y weddw o Nain : 'A bu,' medd Luc, ' dranoeth,
iddo ef fyned i ddinas a elwid Nain, a chyd ag ef yr aeth
llawer o'i ddisgyblion, a thyrfa fawr. A phan ddaeth efe

yn agos i borth y ddinas, wele un marw a ddygid allan,

yr hwn oedd unig fab ei fam, a honno yn weddw, a bagad
o bobl y ddinas oedd gyda hi. Efe a ddaeth ac a gyff"-

yrddodd a r elor, a'r rhai oedd yn ei dwyn a safasant. Ac
efe a ddywedodd, Y mab ieuangc, yr wyf yn dywedyd
wi-thyt, Cyfod. A'r marw a gyfododd yn ei eistedd, ac
a ddechreuodd lefaru. Ac efe a'i rhoddes ef i'w fam' (vii.

11-15). Ymddengys oddiwrth yr hanes hwn fod y Ile

claddu o'r tu allan i furiau y ddinas ; fod mam y gwr
ieuangc yn canlyn y claddedigaeth ; fod bagad o bobl y
ddinas hefyd gyda hi ; fod y corph wedi ei osod ar elor

neu wely ; ac y dygid hi gan gariwyr. Mae yr holl

amgylchiadau hyn yn cyfansoddi golygfa ddyddorol.
Yn adgyfodiad Lazarus mae genym rai crybwylliadau

dyddorol am arferion yr luddewon mewn cysylltiad a'u

claddedigaethau. Ymddengys nad ydoedd fawr o amser
rhwng ei farwolaeth a'i gladdedigaeth (loan xi. 6, 17,

39), oblegid mewn gwledydd cynhes mae yn ofynol claddu

y marw yn fuan, gan fod y corph yn Hygru mor gyflym.

Yr oedd y Ile claddu, y mae yn debygol, o'r tu allan i'r

dref ; 'ogof ydoedd, a maen oedd wedi ei ddodi arno.' 'A
hwy a godasant y maen Ile yr oedd y marw wedi ei osod.

A'r lesu a lefodd a Ilef uchel, Lazarus, tyred allau. A'r

hwn a fuasai farw a ddaeth allan, yn rhwym ei draed a'i

ddwylaw mewn amdo, a'i wyneb oedd wedi ei rwymo â

napcyn. Yr lesu a ddywedodd wrthynt, GoUyngwch ef

yn rhydd, a gadewch iddo fyned ymaith (xi. 30, 32, 34,

38, 41-44).

Mae claddedigaeth ein Harglwydd yn ein cynysgaethu
ac eglurhad dyddorol ar arferion yr luddewon. Ychydig
ddyddiau cyn ei groeshoeliad, pan yr oedd yn swperu yn
nh Lazarus, cymei'odd Mair, chwaer y penteulu, ' bwys
o ennaint nard gwlyb gwerthfawr, ac a enneiniodd draed
yr lesu, ac a sychodd ei draed ef â'i gwallt, a'r ty a

lanwyd gan arogl yr enaint.' Beiodd Judas Iscariot arni

am wneud hyn, gan ddal y gallesid gwerthu yr ennaint

er 300 o denarii, a'i roddi i'r tlodion ; ond yr lesu a

ddywedodd, ' Gad iddi : erbyn dydd fy nghladdedigaeth

y cadwodd hi hwn.' Wrth ddweud hyn mae yn amlwg
nas gallasai fod ganddo un cyfeiriad at enneinio ei gorph,

oblegid gwyddai, ac yr ydoedd eisoes wedi dweud wrth
ei ddisgyblion y byddai iddo gyfodi ar y trydydd dydd ;

ffaith ac yr ydym i ddal mewn cof mewn cysylltiad â gwir
amgylchiadau ei gladdedigaeth. Yn uniongyrchol ar ol

ei farw'olaeth, Joseph o Arimathea, wedi cael cenad gan
Pilat, a gymerodd ei gorph oddiar y groes :

' a daeth
Nicodemus hefyd, ac a ddug fyrr ac aloes ynghymysg,
tua chan pwys. Yna y cymerasant gorph yr lesu, ac a'i

rhwymasant mewn Ilieiniau, gyd ag aroglau, fel y mae
arfer yr luddewon ar gladdu. Ac yn y fangre Ile y
croeshoeliasid ef, yr oedd gardd, a bedd newydd yn yr
ardd' ['yr hwn a naddasid allan o'r graig,' Marc xv. 44],

'yn yr hwn ni ddodasid dyn erioed' (loan xix. 38-42).

Dengys yr amgylchiad olaf a enwyd ei fod o'r tu allan i'r

ddinas, oblegid dywedir yn bendant iddo 'ddyoddef y tu

allan i'r pyrth' (Heb. xiii. 12). Dywedir yn mhellach

iddynt 'dreiglo maen mawr wrth ddrws y bedd, a myned
ymaith' (Matt. xxvii. 60). Ymddengys taw arwydd o

serch y tybid yn arbenigol ddymunadwy i'w amlygu
ydoedd y peraroglau â pha rai yr enneinid y corph

;

oblegid yr oedd eraill heblaw Joseph a Nicodemus, y rhai

a chwenychent ddangos yr un caredigrwydd tuag atto,

er yn ddigon analluog i ddwyn y draul. 'A Mair Mag-
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dalen, a Mair mam Jose a ganlynasant, ac a welsant y
bedd, a pha fodd y dodwyd ei gorph ef. A hwy a ddych-

welasant, ac a barotoisant beraroglau ac ennaint, ac a

orphwysasant ar y sabbath yn ol y gorchymyn. A'r

dydd cyntaf o'r wythnos, ar y cynddydd, hwy a ddaeth-

ant at y bedd, gan ddwyn y peraroglau a barotoisent, a

rhai gyda hwynt. A hwy a gawsant y maen wedi ei

dreiglo ymaith oddiwrth y bedd. Ac wedi iddynt fyned i

mewn, ni chawsant gorph yr Argiwydd lesu ' (Marc xv.

47 ; Luc xxiii. 55, 56 ; xxiv. 1-3). Ymddengys yn
mhellach fod y Iheiniau â pha rai y rhwymasid ei gorph

wedi eu gosod yn y bedd, a'r napcyu a fuasai ain ei ben
efwedi ei osod, nid gyd â'r Iheiniau, ond o'r neilldu wedi
ei blygu mewn Ue arall (loan xx. 5-7).

Mae genym hanes byr am ddwy angladd arall yn y T. N.

Pan y darfu Ananias gael ei geryddu gan Pedr am ddweud
celwydd, ' efe a syrthiodd i lawr, ac a drengodd. A'r

gwyr ieuainc a gyfodasant, ac a'i cymerasant ef, ac a'i

dygasant allan, ac a'i claddasant. A bu megis yspaid

tair awr, a'i wraig ef, heb wybod y peth a wnaethid, a

ddaeth i mewn,' à chan lynu wrth yr un celwydd, ' Pedr
a ddywedodd wrthi, Wele draed y rhai a gladdasant dy
wr di wrth y drws, a hwy a'th ddygant dithau allan. Ac
yn y man hi a syi-thiodd wrth ei draed ef, ac a drengodd

;

a'r gwyr ieuainc, wedi dyfod i mewn, a'i cawsant hi yn
farw; ac v/edi iddynt ei dwyn hi aJlan, hwy a'i claddasant
hi yn ymyl ei gwr' (Act. v. 1-10). Mae uniongyrcholdeb
yr angladdau hyn yn ymddangos yn hynod. Efallai, pan

y sicrheid fod angeu wedi cymeryd lle, nid ydoedd yn
beth anarferol i brysuro yr angladd.

Yr unig esiampl arall sydd yn aros i'w choífhau ydyw
yr hanes am angladd Stephan. Llabyddiwyd ef i farw-

olaeth gan yr luddewon fel euog-ddyn, ond efe mewn
gwirionedd ydoedd y merthyr cyntaf, a chafodd angladd
anrhydeddus :

' Gwyr bucheddol a ddygasant Stephan
i'w gladdu, ac a wnaethant alar mawr am dano ef ' (Act.

viii. 2).

Er yn yr olwg ydym wedi gymeryd ar y matter hwn
i ni gyfarfod â chladdfanau teuluaidd ac unigol (o ba rai

ymddengys nifer o honynt yn ddygwyddiadol) ac er nad
yw yn anhebygol nad oedd rhai cyhoeddus, yn enwedig
yn nghymydogaeth trefydd mawr, megis mewn gwledydd
Dwyreiniol yn bresenol, etto nid oes fawr gyfeiriad attynt
yn yr Ysgrythyrau. Efallai fod cyfeiriad at ryw beth o'r

fath yn 2 Bren. xxiii. 16, 17. Dywed Jeremiah i Jehoi-
acim ' ladd Uriah â'r cleddyf, ac iddo fwrw ei gelain ef i

feddau y cyífredin' (Jer. xxvi. 20-23). Ond yr hanes
mwyaf pendant sydd genym am gladdfan gyífredin neu
gyhoeddus ydyw yr un ynghylch pryniad maes y croch-

enydd yn gladdfan dyeithriaid, â'r deg ar hugain arian
am y rhai y gwerthodd Judas ei feistr, a'r rhai a daflodd
lawr yn y deml (Matt. xxvii. 3-7).

Er fod rhywbeth yn naturiol mewn bod dyn yn ewyll-
ysio cael ei gladdu yn meddrod ei dadau, etto gyda ni
mae y teimlad hwn yn cael ei wanychu trwy fod teuhi-
oedd yn tori i fynu trwy ymfudo i ranau eraiU o'r wlad,
neu i ranau pellenig o'r ddaiar ; ond yn mhhth yr hen
luddewon, y rhai oeddynt lawer mwy sefydlog, gan
eu bod fel llwythau yn byw ar eu rhandiroedd eu hun-
ain, ymddengys fod y teimlad hwn yn un cyffredin
(Gen. xhx. 29; 2 Sam. xix. 37; 1 Bren. xiii. 22; Neh.
ii. 3, 5).

Yr oedd bod heb gladdedigaeth o gwbl yn cael ei

ystyried yn drychineb mawr (Ps. lxxix. 2, 3 ; Preg. vi. 3

:

2 Bren. ix. 10, 34-37 ; Jer. xvi. 4, 6 ; xxxvi. 30).

Yn amser ein Harglwydd ystyrid hi yn weithred
grefyddol i gyweirio ac addurno beddau prophwydi a
dynion cyfiawn eraill (Matt. xxiii. 29).

Ar y gogledd i Jerusalem mae yr hyn a ehvir yn fecldau

y hreninoecld; ond mae yn sicr nas gallant fod yn feddau
breninoedd Judah, oblegid yr ydym eisoes wedi gweled
i'r oU o'r rhai hyny gael eu claddu yn Jeruealem, yn ninas
Dafydd. Nis gwyddys pa bryd, na chan bwy y cafodd

y beddau hyn eu hadeUadu. Gan, yn ol tyb rhai, Helena,
brenines Adiabene, yr hon a ddaeth yn broselytiad i'r

grefydd luddewig ; ond nid oes dim prawf priodol dros
hyn (WUson, i. 428).

CLADDU. ' Y mae hi yn myned at y bedd i wylo
yno ' ebai yr luddewon am Mair, chwaer Lazarus, pan y
cyfododd hi i fynti ar frys, gan fyned aUan i gyfarfod a'r

lesu. ' Mae myned at y bedd i wylo,' medd y Parch.

Mr. Perkins, 'yn arferiad cyffredin yn Persia, yn enwedig
yn mhhth benywaid. Mae y claddfanau o gylch Uru-
miah yn orlawn ar rai o'u gwyl ddyddiau, a mwy neu lai

ar achlysuron eraiU, ac yno canfyddir golygfeydd effeith-

iol, nid yn tinig oherwydd ysgafnder y Uiaws, ond yn
ngalarnadau dolefus yr ychydig. Yr ydwyf wedi gweled
amryw weithiau gylch o fenywaid yn eistedd ar y ddaiar

o gylch bedd ar ddiwrnod oer yn y gauaf, ac yn cwyn-
fan yn y modd mwyaf truenuö uwch ben Uwch cyfaiU

ymadawedig.'

Pan ddaw luddewon y dyddiau presenol i'w claddfan,

yr hwn a alwant yn dy y hyw, annerchant y personau
fyddo wedi eu claddu, a bendithiant Dduw am eu gwneud,
eu cynnal, a'u torri ymaith, a'i fod am eu hadgyfodi
hwynt. Ail adroddir hyn wrth y bedd ; a chwedi gosod

y corph i lawr ar y ddaiar, gwnant araeth yn canmol y
marw, a chan rodio o gwmpas y bedd, adroddant weddi
hir. Ar ol gweddi dros enaid y marw, gostyngant y
corph i'r bedd, a dymunant arno fyned meion heddwch.

Dechreua y perthynasau ei guddio á phridd, ac yna gwna
pawb fyddo yn bresenol gynnorthwyo yn y gorchwyl.

Rodiant drach eu cefnau nes byddont wedi myned dipyn

o beUder oddiwrth y bedd, a chyda eu bod yn gadael y
gladdfa, tynant rhyw ychydig lasweUt, ac a'u taflant o'r

tu cefn iddynt, gan ddywedyd, Hioy a flodeiiant fel glas-

CLADDÜ,' ENEINIO, PEREIDDIO, cyweirio corph

â pheraroglau. Pereiddio cyrph ma™^ jdyw cymeryd
yr ymysgaroedd aUan, a Uauw eu Ue a chyffeiriau per,

gyd á'r amcan o'u cadw rhag pydru a drwg sawru.

Ymddengys i'r gelfyddyd o bereiddio cyrph marw i

ddechreu a chyrhaedd ei pherffeithrwydd mwyaf yn yr

Aipht. Dyma y duU o emhalmo: pan fyddai person wedi

marw, carid y corph at wneuthurwr eirch fel y parotoai

efe arch briodol, a'i wyneb uchaf yn arddangos y corph

amgauedig, a dewisid Uiwio ac addurno eirch dynion

mawrion yn ol eu gradd. Carid y corph yn nesaf at y
pereiddiwr, a chwedi ei estyn ar ei hyd ar fwrdd neu ar

y Uawr, noda y Ue sydd i'w dori, yr hyn a wneir gan
dissector â chareg lem Ethiopaidd. Trwy yr agoriad a

wneir y tynir y cohiddion aUan, ond yi arenau a'r galon,

a golchodd hwynt mewn palm-win a driigs rhwymawl
eraiU; Uanwyd y bol â myrr, casia, a chyffeiriau per eraiU,
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ond tlius. Tynid yr ymenydd allan â bach haiarn trwy

y trwyn, a Uanwid y siol a chyffeiriau rhwymawl.
Eneinid yr holl gorph wedi hyn ag olew cedrwydd, a

myrr, a cinnamon, &c., am ddeg diwruod ar hugain

Gosodid ef yn nesaf mewn halen am ddeugain niwrnod
(Gen. ]. 3). Wedi liyn rhwymid ef mewn lliain, ac

cvnv&ir a 1000 o latheidiau o hono weithiau, a hwnw
wedi ei drochi mewn olew myrr, a'i rwbio â rhyw fath

o cjum, a'i roddi i'r perthynasau, y rhai a'i gosodent yn
yr arch, gan ei gadw naill ai yn eu t eu hunain, neu
mewn bedd. Trwy y duU hwn o bereiddio cyrph meirw
medrent eu diogelu am filoedd o flyneddau, íel y gwelir

oddiwrth y mummies, neu y cyrph pereiddiedig, sydd

mewn bod yn bresenol.

Tywalltid olew cedrwydd i goluddion y tlodion, a

rhwymid y corph mewn nitr ; effeithiai yr olew ar y col-

T DÜLL O BEIÎEIDDIO—RHWTMO MDMMIES, A GWNECD V CISTAU.

uddion, a phan ei tynid ef allan deuent hwythau gyd ag
ef wedi sychu, ond heb bydru. Ni wnai rhai o'r tlodion

ond yn unig lanhau y tu fewn trwy chwystrellu rhyw fath

o wlybwr, ac yna gosodent y corph am ddeg a thriugain

o ddyddiau i sychu mewn nitr.

Cafodd Jacob a Joseph yn ddiau eu pereiddio yn ol

Coiti-tl l-|,Ui:,llí01tl>lG.

duU yr Aiphtiaid, gan iddynt farw yn y wlad hono (Gen.
1. 2, 3, 6, 2G). Ni wnai yr luddewon efallai bereiddio eu
meirw, ond gyd á'r bwiad o'u hanrhydeddu, gwnaent
ddefnydd o gyffeiriau per mewn rhyw ffordd neu gilydd.

Anrhydeddwyd Asa fel hyn (2 Cron. xvi. 14). Pan
groeshoeli^yyd ein lachawdwr, rhw^mwyd ei gorph mewn
lliain, a chan pwys o fyrr ac aloes, wedi eu darparu gan
Nicodemus, a darfu i iyw wragedd hefyd barotoi enaint
a pheraroglau i'r un dyben (Matt. xxvii. 59 ; Luc xxiii.

53-56 ; loan xix. 39, 40). Yr oedd defnyddio Uawer o
beraroglau ar y cyfryw achlysuron yn cael ei ystyried yn
anrhydedd i'r marw.
CLAU'DA, ynys fechan ar y dehau i Creta, ac a elwir

yn awr Gozzo. Gyrwyd Paul a'i gymdeithion tuag^atti
mewn ystorm pan ar eu mordaith i Rufain (Act. xxvii.'lG).

CLAU'DIUS, pedwerydd ymerawdwr Rhufain, a
chyfrif Augustus yr un cyntaf, Canlynodd Caligula
o.c. 41. Yr oedd y Senedd yn awyddus am ail sefydlu

rhyddid cyntefig y werin-lywodraetb, ond yr oedd y
milwyr a'r werinos, trwy gael eu daUu â'r golygfeydd

cyhoeddus â pha rai yr oedd yr ymerawdwyr wedi eu

boddio, ac yn cofio y rhoddion oeddynt wedi cael eu rhoddi

iddynt, yn benderfynol i ddal i fynu y Uywodraeth ymer-

odrawl, a gorfu ar y Senedd i roddi ffordd ac ymostwng.

Yn y bedwaredd flwyddyn o'i deyrnasiad y dygwyddodd

y newyn a ragddywedasid am dano gan Agabus (Act. xi.

28). Yn ystod rhan gyntaf ei deyrnasiad jr oedd yn

liATH CLAUDIUS AC AGRIPPINA.

ffafriol i'r luddewon (Joseph. Antiq. xix. 5. 2, 3; xx. 1. 2);

ond yn ei nawfed flwyddyn aUtudiodd o Rufain bawb
oeddynt wedi gwneud eu trigfa yn y ddinas hono, yn
mysg y rhai yr oedd Aquila a PhrisciUa (Act. xviii. 2).

Ar ol teymasiad eiddU a gwarthus, gwenwynwyd ef o.c.

54, yn y bedwaredd flwyddyn ar ddeg o'i deymasiad,

gan Agrippina ei wraig, yr hon a chwenychai ddyrchafu

ei mab Nei'o i'r orsedd, yr hon mewn canlyniad a gyr-

haeddodd yn awr.

CLEFYDAU a enwir yn y Beibl. Oddiwrth hirhoedl-

edd y cynddUuwiaid mae yn naturiol i gasglu fod clefydau

y pryd hwnw yn anaml, ac mae yn debygol i hyny barhau

am hir amser ar ol y diluw ; oblegid er i hýd oes dyn gael

ei fawr fyrhau, yr oedd, a barnu oddiwrth yr esiamplau

a gawn yn yr Ysgrythyraii, yn gryn fawr wedi'r cyfan.

Y'^r oedd Terah, tad Abraham, yn 205 oed pan fu farw.
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Abraham yn 175, Isaa^c yn 180, Jacob yn 147, a Josejíh

yn 110 (Gen. x. 26, 32; xxv. 7; xxxv. 28; xlvii. 28;
1. 26). n Llyfr Genesis, yr hwn, yn ol yr amseryddiaeth

cyifrediu, a gynwys gyfnod o 2369 o flyneddau, nid oes

dim son am glefyd o un math oddieithr pylni llygaid,

yn cyfodi oddiar henaint, mewn cysylltiad ag Isaac a

Jacob (xxvii. 1 ; xlvii. 1 0).

Y clefyd cyntaf am ba un mae genym son yn y Beibl

yw y gwahan-glwyf ; ac efallai iiad oes un afiechyd a

enwir mor aml a hwn. Yn yr Aipht y cyfarfyddwn ni

gyntaf ag ef, ac mewn cysylltiad â Moses ei hun : 'A
dywedodd yr Arglwydd wrtho, Dod dy law yn dy fynwes.

Ac efe a roddes ei law yn ei fynwes : a phan dynodd efe

hi allan o'i fynwes, wele ei law ef yn wahan-glwyfus fel

yr eira' (Exod. iv. 6). Mae genym hanes neiUduoI am y
clefyd hwn, ac hefyd am y mesurau i'w cymeryd mewn
cysylltiad ag ef, yn Lef xiii. xiv. ; Num. v. 1-4. Gan
taw clefyd croen ydyw, nid yw mewn un modd yn syn y
trosglwyddid ef i eraill trwy ddillad y person a ddyodd-
efai dano ; ond mae yn syn yr eífeithiai ei ddillad fel ac

i fod yn weledig, ac i ymdaenu drostynt; ac nid yn unig
hyny, ond yr eífeithiai ar furiau y t Ile trigai nes bod
yn weledig, ac i ymdaenu drostynt hwythau hefyd (etto

weithiau dim ond dros rai ceryg yn neiUduol), fel ac i

wneud yn angenrheidiol Uosgi ei ddillad, a thynu. ei dy i

lawr, neu rhai ceryg neillduol a'r plastering i gael eu tjmu
allan, a rhai eraül i gael eu gosod yn eu Ue. Yr ydym
ni yn yr arferiad o olchi, ac hyd yn od Uosgi, dillad per-

sonau ac sydd yn dyoddef dan glefydau catcJiing ; yr
ydym hefyd yn gwybod fod mygu a gwyn galchu ystaf-

elloedd y cleifion (Jiospital er esiampl) yn foddion iachus-

awl ; ond mae rhai o'r amgylchiadau goffheir yma yn
gwbl ddyeithr i ddrychfeddyliau ac arferiadau y dyddiau
presenol.

Yr oedd y gwahan-glwyfyn gyffredin iawn yn yr Aipht
ac yn Syria, ac yn íwy llym yn y gwledydd hyn a rhai

poethion eraiU nac yn Groeg a rhanau eraill o Europe.
Geilw Hippocrates y \evKr], neu y gwahan-glwijf gwyn, y
' clefyd Pheniciaidd.' ' Nid yw y physygwyr Arabaidd
na Groegaidd,' medd Dr. Mead, 'y rhai ydynt wedi
traethu yn helaeth ar y gwahan-glwyf, wedi rhoddi yr
awgrym Ileiaf ei fod yn effeithio ar ddillad a muriau tai

;

ac y mae y rabbiniaid yn amheu pa un ai nid rhyw
afiechyd cwbl wahanol oddiwrth y gwahan-glwyf ydoedd
yr hyn a flinai yr luddewon ; a haerant i gyd nad ym-
ddangosodd erioed yn y byd wahan-glwyf dillad a thai

ond yn Judea, ac yn mysg pobl Israel yn unig ' (Mead,
13, 17, 19). Tybiaeth ddigon anhebygol ydyw hon.
Mae Duw yn arfer gweithredu yn ei ragluniaeth trwy
ddeddfau cyffredinol, a braidd y gellir tybied iddo ddar-
paru clefyd neillduol er mwyn cosbi ei bobl ei hun, neu
yn hytrach bersonau unigol yn eu plith. Mae yr enw
gwahan-glwyf wedi cael ei gymhwyso yn ddiwahaniaeth
at glefydau croen, yn enwedig rhai crachog. Mae hyn
wedi achosi Ilawer o ddyryswch yn y desgrifiad o'r

clefydau. Mae hyd yn od y gwir lepra (gwahan-glwyf),
yn ol cyfrif ysgrifenwyr diweddar, yn dangos amryw-
iaethau, oherwydd ei helaethrwydd, parhad, ä'r duU o'i

drin, ac hefyd oblegid amgylchiadau dygwyddiadol sef-

yllfa a Uiw {Cyc. of Med. iii. 25). Ni raid i ni ddim,.
gan hyny, synu os ceir y gwahan-glwyf a ddesgrifir yn
y Beibl yn gwahaniaethu oddiwrth yr hanesion am y

g\vahan-glwyf gan feddygon gwledydd eraiU ac amserau
diweddarach.

Oddiwrth y defodau a'r aberthau a appwyntid i lanhau

y gwahan-glwyfus, ymddengys fod gwahan-glwyfy Beibl
yn glefyd gwelladwy, ac eíallai y meddyginiaethid ef
weithiau. Gwellhawyd Miriam, chwaer Moses, yr hon a
darawyd â'r gwalian-glwyf, yn gystal ag Aaron, oblegid
dywedyd yn erbyn Moses, ' o achos y wraig o Ethiopia a
briodasai efe,' trwy weddi Moses, ac ni wnawd dim ond
ei chau allan o'r gwersyll am saith niwmod (Num. xii. 1,

10-15). Condemniwyd Gehazi o'r tu arall, i fod yn
wahan-glwyfus dros byth, efe a'i ddisgynyddion. 'Gwa-
han-glwyf Naaman a lyn wrthyt ti, ac wrth dy had di

yn dragywyddol' (2 Bren. v. 27). Mae y gwahan-glwyf,
neu yr hyn a elwir gan ysgrifenwyr diweddar yn wahan-
glwyf, yn aml iawn yn glefyd etifeddiaethol (Michaelis,

Comment. iii. 260, 262. 265).

Mae yn deilwng o sylw y dywedir fod Miriam a Gehazi
yn 'wahan-glwyfus'—h.y., yn Avyn, 'fel eira;' felly hefyd
yr oedd Uaw Moses. Nid ymddengys hyn yn arwydd

wahan-glwyf dyddiau diweddar ; ond ceisiwyd gan
y Parch. Dr. Stewart, pan yn teithio yn yr anialwch yn
agos i Gerar, i wella Beduwin yr oedd y gwahan-glwyf
ar ei goes. ' Gan godi ei wisg,' medd y Dr. S., ' fel ac i

ddangos ei goes o'r pen glin i'r troed, wele ! yr oedd yn
wahan-glwyfus fel eira. Nid oedd y clefyd wedi ymdaenu
dros yr oU o'r forddwyd, er yn bur agos; ond Ue yr oedd
wedi ymdaenu yr oedd y cnawd mor wyn a'r papyr ar yr
hwn yr wyf yn ysgrifenu, ac yr oedd y cyferbyniad rhwng
y rhanau yr effeithid arnynt a IIiw copr-dywyll y croen

iach yn darawiadol iawn, yn enwedig île yr oedd yr olaf

yn diflanu o dan ddylanwad y clefyd cynyddol' (Stewart,

192).

Yr oedd yn arferiad yn yr hen amserau i gadw y
gwahan-glwyfus ar eu penau eu hunain, ac yn wahanedig
oddiwrth y rhelyw o'r bobl, er mwyn eu rhwystro i dros-

glwyddo y clefyd i eraiU. Gwnai deddfau Moses ddar-

bodaeth arbenig ar gyfer hyn. Gorfu ar Uzziah, er ei

fod yn frenin, 'drigo yn wahan-glwyfus mewn t neillduol,

canys efe a dorasid ymaith o d yr Arglwydd : a Jotham
ei fab oedd ard y brenin, yn barnu pobl y Avlad' (2 Cron.

xxvi. 16-21). Ymddengys fod 'y pedwar gwr gwahan-
glwyfus wrth ddrws porth' Samaria pan wíirchaewyd
arni gan y Syriaid, yno mewn canlyniad o gael eu troi

allan o'r ddinas (2 Bren. vii. 3); a darhuiir y deg gwahan-
glwyfus a gyfarfuänt a'r Arglwydd pan yn myned i ryw
bentref fel ' yn sefyll o hirbell' Nid yw y gwahan-glwyf
yn glefyd anghyffredin yn Palestina, ac yn cadw y rhai

a ddyoddefant oddi wrtho ar wahan oddiwrth y gweddUI
o'r boblogaeth, fel y mae hefyd yn arferiad cyffredin mewn
gwledydd eraill. ' Pan yr oeddwn i yn Nghanaíin,' medd
Maundrell, 'gwelais lawer yn dyoddef oddiwrth y gwahan-
glwyf Yn Sichem (Nabulus yn awr) ni ddaeth dim Uai

na deg o bobl gwahan-glwyfus i ofyn elusen genym. Eu
duU yw dyfod ag ystenau bychain yn eu dwylaw i dder-

byn elusenau y tosturiol, gan y cyfrifir eu cyffyrddiad yn
gatching, neu o'r hyn Ileiaf yn halogawl. Yr oedd y clefyd

a welais arnynt hwy yn wahanol iawn oddiwrth yr hyn
oeddwn wedi weled yn Lloegr ; oblegid nid yn unig
Uygra yr hoU gorph â chrach atgas, ond anffurfia y
cymmalau, yn enwedig rhai yr arddyrnau a'r migyrnau,

gan wneud iddynt chwyddo gan sylwedd gouty, crachlyd.
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a ffiaitld iawn yr olwg arno. Meddyliwn fod eu coesau

yn debyg i eiddo lien geôylau wedi eu gyru allan, a'r

rhai welir yn aml mewn dì-ays yn Lloegr. Yr oedd yr

holl glefyd, fel yr ymddangosai yno, mor íìiaidd fel y
gallasai gael ei gymeryd am y liygredigaeth eithaf y
geUid darostwng y corph dynol iddo y tu yma i'r bedd.

Ac yn ddiau nis gallasai yr ysgrifenydd ysprydoledig

ddewis arwydd-luu mwy priodol i ddynodi halogrwydd

ac atgasrwydd pechod' (Maundrell, 150).

Rhydd Dr. Robinson yr hanes canlynol am rai o'r bobl

wahan-glwyfus a gyfarfyddodd yn Jerusalem :—' fewn

porth 8ion, ychydig ar y dehau, mae rhai bythynod

truenus yn cael eu trigianu gan y gwahan-glwyfus. Nis

medraf benderfynu pa un ai gwahan-gb;vyf y Beibl ydyw
eu clefyd ai peidio. Yr arwydd-nodau a ddarluniwyd i

mi oeddynt rai clefyd a elwir elepliantíasis. O'r hyn
Ueiaf maent yn wrthrychau trueuus, ac yn aUtudion cys-

tuddiedig o gymdeithas. Maent yn cydfyw â'u gilydd i

gyd, ac yn priodi yn eu pUth eu hunain. Dywedir fod y
plant yn iachus hyd ddeuddeg oed neu yn ddiweddarach,

pan y gwna y clefyd ei ymddangosiad mewn bys, ar y
tr\vyn, neu ryw ran gyíîefyb o'r corph, gan raddol gyn-

yddu cyhyd ag y byddo y dyoddefydd byw. Dywedir
fod Uawer o honynt yn byw hyd nes yn ddeugain neu
hanner cant oed' (Robinson, Ees. i. 359).

2. Er fod y gair pla i'w gael yn aml yn yr Ysgiythyrau,

nid ymddengys yr arferid ef un amser fel enw unrhyw
glefyd neiUduol. Ymddengys yr arferir ef yn gyffi-edin

i ddynodi clefyd ac ydoedd yn gydfynedig â marwoldeb
mawr. Defnyddir ef am achosiou gwyrthiol o ddinystr,

Ue yr oedd gweitlirediad uniongyrchol Duw, neu angel

fel ei offeryn. Defnyddir ef am y pla o genUysg yn
ngwlad yr Aipht, yr liwn nid ydoedd yn briodol yn
glefyd o gwbl, ond a ddesgrifir fel Iiyii : 'Àr Arglwydd a

roddodd daranau a chenUysg, a'r tân a gerddodd ar hyd
y ddaiar ; a chafododd yr Arglwydd genUysg ar dir yr

Aipht. FeUy yr oedd cenUysg, a tliân yn ymgymeryd
ynghanol y cenUysg, yn flin iawn

; yr hwn ni bu ei fath

yn hoU wlad yr Aipht, er pan ydoedd yn genhedlaeth.

A'r cenUysg a gurodd, trwy lioU wlad yr Aipht, gwbl ar

oedd yn y maes, yn ddyn ac yn anifail
; y cenUysg hefyd a

gurodd hoU fysiau y maes, ac a ddryUiodd hoU goed y maes'

(Exod. ix. 15, 23, 25). Ymddengys y priodoUd angeu
cyntaf-anedig yr Aipht i'r pla (Ps. lxxviii. 50, 51); a dyma
y desgrifiad a roddir o hono gan Moses : 'Ac ar hanner
nos y tarawodd yr Arglwydd bob cyntaf-anedig yngwlad
yr Aipht, o gyntaf-anedig Pharaoh yr hwn a eisteddai ar

ei frenin-fainc, hyd gyntaf-anedig y gaethes yn y carchar-

dy ; a phob cyntaf-anedig i auifail. A Pharaoh a gyfod-

odd Hw nos, efe a'i hoU weision, a'r hoU Aiphtiaid ; ac yr

oedd gweiddi mawr yn yr Aipht, oblegid nid oedd d ar

nad oedd un marw ynddo' (Exod. xii. 29, 30). Mae
genym esiampl gyffefyb yn nghosbedigaeth Dafydd am
rifo y bobl, ond ymddengys yn yr enghi-aifft hon iddi gael

ei gsveinyddu trwy offeryuoUaeth angel :
' Yna y rhoddes

yr Arglwydd haint yn Israel, o'r bore hyd yr amser nod-
edig; a bu farw o'r hoU bobl, o Dan hyd Beerseba, ddeng
mil a thriugain o wyr. A phan estynasai yr angel ei law
at Jerusalem i'w dinystrio hi, edifarhaodd ar yr Arglwydd
am y drwg hwn, ac a ddywedodd wrth yr angel oedd yn
dinystrio y bobl, Digon beUach ; attal dy law. Ac augel
yr Arghv3^dd oedd wrth lawr dyrnu Arafnah y Jebusiad.

A Uefarodd Dafydd wrth yr angel, pan ganfu efe yr angel

a darawsai y bobl, a dywedodd, Wele, myfi a bechais, ac

a wneuthum yn ddrygionus : ond y defaid hyn, beth a
wnaetliant hwy ? bydded, attolwg, dy law arnaf fi, ac ar

d fy nhad' (2 Sam. xxiv. 15-17). Haerir, mae yn wir,

gan rai mai pan briodoUr dinystr yn yr Ysgrythyrau naiU

S Dduw ei hunan, neu angel fel ei offeryn, y gwneir hyn
mewn ffoi-dd o gyfeddasrwydd i'r duU o feddwl a ffynai

yn mhUth yr luddewon, y rhai oeddynt yn yr arferiad

o briodoU i'r cyfryw offerynau weithrediadau achosion

anhysbys neu anneaUadwy, yn enwedig gweithrediad

clefydau ; ac mai wrth y gweithrediadau hyn yr ydym
yn unig i ddeaU y pla neu y clefyd ei hun yr hwn
oedd yr achos o farwolaeth (Jahn, Bib. A7itíq. 89). Ond
mae hwn yn ddeongUad o'r fath fwyaf annaturiol ar

adroddiadau hanesyddol eglur
; y mae yn gyfryw wyr-

droad o honynt ac na fuasai byth yn taro meddwl un dyn
heb fod â rhyw ddewis gyfundraeth neu amcan-dyb i'w

chario allan. Ni wnai lui darUenwr gonest, diragfarji

byth feddwl am y fath esponiad ; deaUai yr adnodau av

unwaith yn eu hystyr syml ac eglur. Mae aingylchiadau

yn yr hanes ac a ddangosant na ddeil dim o'r esponiad

uchod ei dir. Gorchymynid i'r IsraeUaid gymeryd gwaed
oen y pasg a'i roddi ar y ddau ystlys-bost fel arwydd-nod
ar y tai lie trigent : 'A phan welwyf y gwaed, yna yr at

heibio i chwi, ac ni bydd pla dinystriol arnoch chwi paii

darawyf dir yr Aipht' (Exod. xii. 7, 13). Mae hyn yn
gwbl ddealladwy ar y dybiaeth fod y farn yn cael ei

gweinyddu gan greadur rhesymol, ond y mae yn hollol

anneaUadwy ar y dybiaeth taw clefyd a ddefnyddid :

oblegid sut y gaUasai clefyd weled y gwaed-nodau ar

ystfys-byst tai yr IsraeUaid? sut y gaUasai clefyd wahan-
iaethu, mewn un ffordd, yr IsraeUaid uddiwrth yr Aipht-

iaid, tra yn myned i'r blaenaf, ac yn dinystrio yr ojaf jn
unig 1 Heblaw hyny, dim ond cyntaf-anedigion yr

Aiphtiaid oeddynt wedi eu tynghedu i gael eu dinystrio

;

ond sut y gaUasai clefyd wahaniaethu rhwng y cyntaí-

anedigion a'r plant eraiJl mewn teuloedd, ac yn wir oddi

wrth yr aelodau eraiU ? Er bod yn aUuog i wneud hyu
yr oedd yn angenrheidiol meddu rheswm a deaU. Ac nid

yw yn beth a glywyd son erioed am dano mewn hanes-

yddiaeth fod clefyd, wrth ymweled a miloedd o deuluoedd,

wedi ymosod ar y plant cyntaf-anedig yn unig, ac yn
troi yn angeu iddynt yn mhob t ; tra nad efleithiai ar

un aelod araU o'r teulu, ond a'u gadewai i ddianc yi>

ddiddolur.

Yr un wedd, gyda gwaith Dafydd yn rhifo'r bobl, os

nad ydoedd 'angel yr Arglwydd' ddim ond enw am 'y

pla,' sut y gaUasai pla estyn ei law dros y ddinas ? sut y
gaUasai Dafydd weled clefyd yn yr wybr, a'i weled mewn
man neiUduol, Uawr dyrnu Arafnah y Jebusiad? (2 Sam.
xxiv. 15-17). Sut y geUir cymhwyso y darhmiad can-

lynol at glefyd ? 'A Dafydd a ddyrchafodd ei lygaid, ac

a ganfu angel yr Arglwydd yn sefyU rhwng y ddaear a'r

nefoedd, a'i gleddyf noeth yn ei law, wedi ei estyn tua

Jerusalem' (1 Cron. xxi. 16). Sut y gaUasai clefyd roddi

gorchymyn i'r prophwyd Gad, fel y dywedir yn ad. 18 '

'Yna angel yr Arglwydd a archodd i Gad ddywedyd
wrth Dafydd,' &c. Ac nid ydoedd yr olwg ar yr angel

wedi cael ei gyfyugu i Dafydd neu Gad : dywedir yn
mheUach, ' Yna y trodd Ornan, ac a ganfu yr angel, a'i

bedwar mab gyd ag ef a ymguddiasant.' 'A'r Aig) wydil

21
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a ddywedodd wrtli yr augel, ac yntau a roes ei gleddyf

yn ei wain dracheíii' (ad. 20, 27). Oddiwrtli yr holl

"hanes, ymddengys fod yma offerynoHaeth uniongyrchol

angel ; a derbyn hwn yr enw pla.

Ac nid dyma'r unig esiampl sydd genym o offerynol-

iaeth angel yn gweinyddu barnedigaethau dwyfol. Pri-

odoUr dinystr byddin Sennacherib, nid i un clefyd, ond i,

offerynoUaeth angel : 'Ar Arglwydd a anfonodd angel, yr

yr hwn a laddodd bob cadai'n nerthol, a phob blaenor a

thywysog yngwersyll brenin Assyria' (2 Cron. xxxii. 21).

'A'r noson hono yr aeth angel yr Arglwydd, ac a darawodd

yngwersyll yr Assyriaid bunlp a phedwar ugain a chant

o íiloedd, a phan gyfodasant yn foreu dranoeth, wele

hwynt oU yn gelaneddau meirwon' (2 Bren. xix. 3.5).

Nid oes efallai un esiampl o glefyd yn cyflawni y fath

ddifrodaeth eang mewn un noson ; nid oes son fod un

alarm yn y gwersyll ; bu feirw y bobl yn ddisylw, ac heb

neb yn maliaw am danynt, yr hyn nis dygwyddasai pe

na fuasai dim ond gweithrediadau cyffredin a naturiol

clefyd wedi cymeryd Ile.

Mae rhai esponwyr gan hyny yn tybied i hyn gael ei

ddwyn oddi amgylch trwy offerynoliaeth g^yynt poeth

heintiol a adwaenir yn y Dwyrain wrth yr enw samiel

(simoom). ' Nid oes genyf amheuaeth,' medd Dr. Adam
Clarke, 'nad achoswyd dinystr y fyddin Assyriaidd, a

sonir am dani yn Esa. xxxvii. 36, gan y cyfryw wynt
heintiol. Gelwir " angel yr Arglwydd " yn bendant (ad.

7) nì"l {ruach, gwyní), yr hyn, yn ol fy nhyb i, ni all adael

un amheuaeth ynghylch y ffordd y dylid esponio yr adnod
hon' (Harmer, Ohs. i. 165). Nid yw y deongliad hwn yn
cau aìlan y drychfeddwl o gyfryngwriaeth neülduol, neu
hyd yn od wyrthiol Duw.
Yr unig ddesgrifiad o bla ac sydd yn dynesu at ddim

cyffelyb i ddarluniad pendant o glefyd a geir yn Ps. xci.

3-7 :
' Efe a'th wareda di oddiwrth haint echryslon. A'i

asgell y cysgoda efe trosot, a than ei adenydd y byddi

ddiogel ; ei ^yirionedd fydd darian ac astalch i ti. Nid
ofni rhag dychryn nos ; na rhag y saeth a ehedo y dydd

;

na rhag yr haint a roddir yn y tywyllwch, na rhag y din-

ystr a ddinystrio ganol dydd. Wrth dy ystlys y cwymp
mil, a deng mil wrth dy ddeheulaw ; ond ni ddaw yn
agos attat ti.' Nid oes un Ile i feddwl fod gan y Psalmydd
ryw glefyd neiUduoI mewn golwg : amcan yr holl psalm

ydyw darlunio diogelwch yr hwu ' sydd yn trigo yn nir-

gelwch yr HoUalIuog' rhag pob math o ddrwg; ac er, yn
mhlith drygau eraill, yr enwir yr haint, nid jw o angen-

rheidrwydd yn gyfyngedig i im clefyd neiUduoI ; mae
deall y darluniad fel un cyfí'redin am ddiygau yn fwy
cydunol ac amcan ac yspryd y psalm. Arferir y gair mewn
ffordd gyffelyb gyda ninau. Defnyddiwn ef i ddarlunio

unrhyw glefyd íiyrnig, ac eang ei weithrediadau.

3. Y pla, yn ystyr presenol y gair, a arwydda glefyd

neillduoî. Ei arwydd-nodau ydynt yr un a rhai twymyn
o natur ffyrnig a phydrawl. Mae yn gydfynedig â hi

wendid dirfawr, a Uawer o chwydd mewn rhanau neill-

duol o'r corph. Ffyna yn gyffredin fel epidemic, mae yn
(jatcMng, rhed ei chwrs gyda chyflymdra mawr, ac y mae
yn angeuol iawn. Nid ymddengys fod yr hynafiaid yn
gyfarwydd ag ef ; ond rhaid cyfaddef fod ei ddechreuad
a'i hanes boreuol yn guddiedig mewn Ilawer o dywyllwch
(Gregory, Prac. of Mecl. 124). Mae y clefyd hwn wedi
bod yn un gwastadol yn yr Aipht, a cheir ef yn aml yn

y gwledydd cymydogaethol ; ond yr Aipht yn ddios ydj'W

y brif fíynonell o ba un y Ilifa ei ddifrodiadau i'r gwledydd
cylchynol. Yn yr Aipht dywedir yr ymddengys bob
hydref, ac y parha hyd ddechreu Mehefin o'r flwyddyn
ganlynol

;
peidia ei ddifrodiadau y pryd hyny, a'i allu

catching a lethir, neu a erys yn ddieffaith yn ystod yr haf,

ond i gael ei alw i fodolaeth neu weithgarwch yn yr
hydref (Cyc. of Med. iu. 353).

Ceir y gair yn aml yn y C. C. o'r Beibl ; ond nid oes

un Ile i feddwl y cyfeiria byth at y clefyd a adwaenir
wrth yr enw pla, ac nid oes un prawf yr adwaenid y
clefyd hwn yn Palestina yn yr hen amserau. Arferir ef

am drychinebau mawrion (Exod. ix. 14; xi. 1 ; Lef xxvi.

21-39 ; Jer. I. 13); am unrhyw fath o ofid (Ps. xci. 10);

am wahanol glefydau (Luc vii. 21); am glefydau neillduol,

megis y gwahan-glwyf (Lef xiii. 3, 5, &c.) ; clwyf y march-
ogion (1 Sam. v. 6, 9, 11, 12 ; vi. 4, 5); math ofnadwy o

ddarfodedigaeth (Zech. xiv. 12, 15); ffynonell y gwaed
(Marc V. 29, 34). Er yr enwir y pla mewn manau Ile

torid ymaith niferi Iliosog, megis yn Num. xvi. 46-50, etto

nid ydym at ein rhyddid i ddeaU wrtho y clefyd a adwaenir

yn awr yn gyffredin wrth yr enw hwnw. Nis medi'wn

ddweud beth ydoedd yr offerynoliaeth (cydm. 1 Sam. vi.

19, 20; 2 Sam. xxiv. 15-17, 20, 21, 25; 2 Bren. xix.

35). Cawn fod cosb wedi ei gweinyddu gan ddyn yn
cael son am dani dan yr enw pla (Num. xxv. 3-9, 1 8 ;

Ps. cvi. 28-30). Gan nad oes un adnod yn yr hon y
gellir daugos yr arvpydda y gair y clefyd a adwaenir yn
gyffredin fel y pla, gallwn daro y cleíyd hwnw allan o

nifer clefydau y Beibl.

4. Y cryd, neu y dwymyn, ydyw efallai y clefyd mwyaf
cyffredin yn y byd. Gellir amheu pa un a fu un wîad

neu oes yn yr hon nid yw wedi ffynu dan ryw ffurf neu

gilydd. Yn nyddiau Moses sonir am 'y cryd poeth' (Lef

xxvi. 16), a 'llosgfa' (Deut. xxviii. 22). Yr un yw y
gair Hebraeg yn y ddwy adnod, a rhydd Gesenius iddo

yr ystyr 'twymyn boeth' (p. 723). Clefyd Hezeciah

ydoedd efallai dwymyn yn gydfynedig â chornwyd, at ba

un y cymhwyswyd swp o fíìgys er mwyn peri iddo grawnu

(Esa. xxxviii.) Yn amser ein Harglwydd mae genym
hanes pendant am dwymynon: 'Ac yr oedd chwegr Simon

yn gorwedd yn glaf o'r cryd (twymyn), ac yn ebr^vj'dd y
dywedasant wrtho am dani hi. Ac efe a ddaeth, ac a'i

cyfododd hi i fynu, gan ymaflyd yn ei Uaw hi, a'r cryd

a'i gadawodd hi yn y man, ac hi a wasanaethodd arnynt

hwy (Marc i. 30-31). O'r cryd yr ymddangosai mab y
pendefig fel yn marw o hono, pan y gwellhawyd ef gan

ein Harglwydd (loan iv. 46-53).

5. Yn Deut. xxviii. 27 sonir am glefyd a elwir 'clwy y
marchogion,' ac yn 1 Sam. v. 6, 9, 12, a vi. 4, 5, dywedir

wrthym pa fodd y darfu i'r Philistiaid, ar ol cymeryd yr

arch, ' gael eu taro â clilwyf y marchogion yn eu dirgel-

leoedd
;

' a pha fodd, wrth ddychwelyd, y danfonasant

yn offrwm dros gamwedd 'bump o ffolenau aur, a phump
o lygod aur,' neu yn ol ymadrodd arall ' Iluniau ftblenau

a Uuniau eich Uygod sydd yn dlfwyno y tir.' Pa fath

- glefyd ydoedd clwy y marchogion sydd anhawdd dweud;

ond ymddangosai oddiwrth hyn, fod iddo ffurf allanol.

Mae rhai wedi meddwl taw dysentery (trwyred) ydoedd ;

ond sut y gallesid gwneud Iluniau aur o drwyred sydd

anhawdd dychymygu. Dywed Josephus taw ' dysentery

neu drwyred ydoedd a ddiweddai yn angeuol yn ddi-
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symwth iawn ; oblegid cyn y galJasai yr enaid fod wedi

ei ryddhau yn iawn, fel mewn angeu esmwyth, oddiwrth

y corph, taflai y cleifion eu hymysgaroedd i fynu, yn
gystal a'r hyn oeddynt wedi ei fwyta, yr hwn oedd wedi

ei lygru gan y clefyd ' (Joseph. Antiq. vi. 1. 1). Y dyb
gyfíredin yw taw y piles oedd yr afiechyd hwn.

G. Parlys. Mae hwn wedi bod erioed, ac y niae yu
awr, yn glefyd cyífredin. Er yr effeithia yn gyffredin ar

un hanner i'r corph, mae hefyd enghreifftiau aml o barlys

rhanol, pan nad effeithir ond ar un aelod, neu un gewyn.

Efallai taw parlys rhanol ydoedd un Jeroboam : 'A phan
glybu y brenin air gwr Duw, yr hwn a lefodd yn erbyn

yr allor yn Bethel, yna Jeroboam a estynodd ei law oddi

wrtli yr allor, gan ddywedyd, DeHwch ef. A diffrwyth-

odd ei law ef yr hou a estynasai efe yn ei erbyn ef, fel na
allai efe ei thynu hi atto;' ond wedi hyn, mewn attebiad

i weddi y prophwyd, ' Uaw y brenin a adferwyd iddo ef,

ac a fu fel cynt' (1 Breu. xiii. 4, 6).

Yn mhhth y clefydau a iachawyd gan ein Harglwydd
yr oedd parlys, weithiau yn rhanol ac weithiau yn gyff-

redinol, yn un y gwellhaodd Uawer o hono (Matt. iv. 23,

24). Dyna efallai oedd clefyd y gwr yr oedd ei law wedi
gwywo :

'Yna y dywedodd efe wrth y dyn, Estyn dy law.

Ac efe a'i hestynodd, a hi a wnaed yn iach fel y llall

'

(xii. 10, 13). Dyma oedd afiechyd 'gwas y canwriad' (viii.

5-13). Dyma hefyd oedd cleíyd y dyn yr hwn, oher-

wydd y dyrfa, nis gellid ei ddwyn 'yn agos atto, a gymer-
wyd i íynu i nen y t, ac a ollyngwyd i waered yn y
gwely trwy'r pridd-Iechau, yn y canol ger bron yr lesu,'

ac wrth ei arch a gyfododd i fynu yn eu gwydd hwynt,
'ac a gymerth yx hyn y gorweddai arno, ac a aeth ymaith
i'wd ei hun, gan ogoneddu Duw' (Luc v. 18-25). Gwel
hanes gwellhad o'r parlys gan Pedr (Act. ix. 32-36).

7. Ar dywydd poeth, yn enwedig mewn hinsoddau
cynhes, nid yw yn beth anghyffredin i bersonau farw yn
ddisymwyth mewn canlyniad i fod yn agored i belydrau
imion-syth yr haul. Gelwir y clefyd yn ergyd yr haul.

Hyn mae'n debygol ydoedd achos angeu mab y Sunamees
(2 Bren. iv. 10-20). Mae cyfeii'iad at effaith marwol
gwres yr haul yn Ps. cxxi. 6 : 'Ni'th dery yr haul y dydd,
na'r lleuad y nos.' [Lleüad.] Er nad ydym ni yu gyf-

arwydd yn y wlad hon ag efl'eithiau niweidiol y Ileuad,

etto ymddengys y try goleu y lloer yn niweidiol iawn,

yn enwedig i'r llygaid, yn yr Aipht ac Arabia (Horne,
iii. 38).

8. Wedi i Jehoram, mab Jehosophat, droi- allan yn
dywysog drwg, danfonodd Elias ysgrifen atto, yn yr hon
yr annerchodd ef fel y canlyn :

' Ti a gei glefyd mawr,
clefyd o'th ymysgaroedd, nes myned o'th goluddion allan

gan y clefyd, o ddydd i ddydd. Ac wedi hyn oll, yr
Arglwydd a'i tarawodd ef yn ei ymysgaroedd á chlefyd

anaele. A bu ar ol talm o ddyddiau, ac wedi darfod
yspaid dwy flynedd, ei ymysgaroedd ef a aeth allan gan
ei glefyd ef, felly efe a fu farw o glefyd drwg ' (2 Cron.
xxi. 15, 19). 'Yn awr,' medd Dr. Mead, 'ymddengys
nad ydoedd y clefyd hwn ddim amgen na'r trwyred,
oblegid yn hwn mae yr ymysgaroedd yn Ilawn o fan
gornwydydd, a llifa gwaed a phob cymysgedd oddiwrth

y claf, fel y gellir dweud fod Jiyd yn od ei ^anysgaroedd
yn dyfod allan' (Mead, p. 34). Mae yn anmhosibl dweud
yn sicr a phendant o ba glefyd y bu farw Jehoram, ond
mae tyb Dr. Mead yn ymddangos yn debygol o fod yn

gywir, yn enwedig pan gymerom i ystyriaeth hir barhad

y clefyd.

Mae yn debygol taw y trwyred oedd y clefyd a gyfar-

fyddodd Paul yn yr ynys a elwid Melita, Ue y cafodd ei

long-ddryllio ar ei fordaith i Rufain :
'A dygwyddodd

fod tad Publius yn gorwedd yn glaf o gryd a gwaedlif,

at yr hwn wedi i Paul fyned i mewn, a gweddio, efe a

ddododd ei ddwylaw arno ef, ac a'i hiachaodd' (Act.

xxviii. 7, 8).

9. Yn y bedwaredd benod o Daniel mae genym adrodd-

iad hynod mewn perthynas i Nebuchodonosor, brenin

Babilon. Byddai yn rhyfedd gyda golwg ar unryw ddyn,

ond ymddengys yn neillduol felly gyda golwg arno, pan
yr ystyriom y fath frenin mawr a galluog ydoedd, a pha
mor anhebyg y gallasai dan vinrhyw amgylchiadau gael

ei ddarostwng i'r cyflwr a ddarlunir yma. Nid ydym yn
cymeryd arnom esponio anhawsderau yr amgylchiad, ond
tueddir ni i dderbyn amcan-dyb Dr. Mead ar y pwnc.
' Ymddengys i mi yn amlwg,' medd y Doctor, ' i Nebu-
chodonosor gael ei orddiwes gan wallgofrwydd, ac iddo,

dan ei ddylanwad redeg yn wyllt i'r meusydd ; a chan

dybied ei fod wedi cael ei newid i ych, iddo fwyta gwellt

fel eidionau ; iddo ddyoddef dan yr anhwyldeb hwn am
saith mlynedd, a thrwy esgeuluso cymeryd gofal am dano
ei hun, i'w flew a'i ewinedd dyfu yn anferthol o hir, trwy
yr hyn y daeth yr olaf, wrth dyfn yn grwca a thewach, i

debygoli ewinedd adar' (Mead, 58). Taw gwallgofrwydd

ydoedd clefyd Nebuchodonosor a ymddengys yn cael ei

gadarnliau gan iaith Daniel, ac yn enwedig gan yr hyn a

ddywed ef ei hun. Yr oedd y ddedfryd a baswyd ar y
brenin hwnw yn gosb arno am ei falchder :

' Saith amser'

—h.y., saith mlynedd—'a gyfnewidia arnat ti, hyd oni

loypech mai y Goruchaf sydd yn llywodraethu yn mhren-
iniaeth dynion, ac yn ei rhoddi i'r neb y myno.' Ac etto,

' Dy freniniaeth fydd sicr i ti, wedi i ti wybod mai y
nefoedd sydd yn Uywodraethu ' (ad. 26). 'Ac yn niwedd

y dyddiau,' medd y brenin, yn awr yn ostyngedig, ' myfi

Nebuchodonosor a ddyrchefais fy Ilygaid tu a'r nefoedd,

a'm gicyhodaeth a ddjjchioelodd attaf'- ' Yr awr hon myfi

Nebuchodonosor ydwyf yn moliannu, ac yn mawrygu, ac

yn gogoneddu Brenin y nefoedd, yr hwn y mae ei holl

weithredoedd yn wirionedd, a'i Iwybrau yn farn, ac a

ddichon ddarostwng y rhai a rodiant mewn balchder' (ad.

34, 36, 37). [Nebuchodonosor.]
Cyfarfyddwn â dwy enghraifft arall wallgofrwydd yn

yr Ysgrythyrau : gwallgofrwydd Saul, yr hwn a ym-
ddengys ei fod o natur bruddaidd, ac a leddfid gan swn
peroriaeth (1 Sam. xvi. 14-18, 22, 23); a gwallgofrwydd

y dyn yn ngwlad y Gadareniaid, 'yr hwn yr oedd ei

drigfau yn mhlith y beddau, ac ni allodd rieb, ië â chad-

wynau, ei rwymo ef. Oherwydd ei rwymo ef yn fynych

â llyfietheiriau ac â chadwynau, a darnio o hono y cad-

wynau, a dryllio y llyfíetheiriau, ac ni allai neb ei ddofi

ef. Ac yn wastad nos a dydd yr oedd efe yn Uefain yn

y mynyddoedd, ac yn mhlith y beddau, ac yn ei dori ei

hun â cheryg.' Dyma esiampl eglur o ffurf ffymicaf o

wallgofrwydd. Ond er cyn ffyrniced, gwellhawyd ef gan

ein Harglwydd, ac yna gwelid ef ' yn eistedd, ac yn ei

ddillad, ac yn ei iawn bwyll' (Marc v. 1-5, 15).

10. Yn Marc v. 25-29, mae genym hanes am 'wraig

yr hon a fuasai mewn diferlif gwaed ddeuddeg mlynedd,

ac a oddefasai gan laweroedd o feddygon, ac a dreuliasai
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gymaint ag oedd ar ei helw, ac ni chawsai ddim Ilesad,

eithr yn hytrach myned yn waeth-waetli. Pan glybu hi

am yr lesu, hi a ddaeth yn y dyrfa o'r tu ol, ac a gyff-

yrddodd â'i wisg ef. Ac yn ebrwydd y sychodd ffynonell

ei gwaed hi, a hi a wypu yn ei cliorph ddarfod ei iachau

hi o'r pla.' Menorrhaçjia ydoedd ei chlefyd.

11. Mae y rlian fwyaf o'r clefydau a enwyd yn eithaf

adnabyddus, a chwedi ffynu yn mhob oes o'r byd ; ond
yr oedd y nieddiantau cythreuhg a gofnodir yn y T. N.,

cybelled ac y medrwn ni wybod, yn gyíyngedig yn benaf

i gyfnod ymddangosiad ein Harglwydd ar y ddaiar, o'r

hyn lleiaf nid ymddengys eu bod yn gyffredin oddigerth

oddeutu yr amser hwnw.
Mae yn anmhosibl i ni esponio natur y meddiantau

hyn ; ond gallwn sylwi taw y gair a ai'ferir yn yr Efeng-
ylau mewn perthynas iddynt yw, nid Siá^ohoí, diafol, ond
§atfji.(ov, neu Saifíópioi/, demon, yr hwu, fodd bynag, yn ddiau
a arwydda fod drygionus. Mae hefyd i sylwi amo y
cynyrchent glefydau o wahanol rywiau—megis gwallgof-

rwydd (Matt. viii. 28; Marc v. 1-5); mudandod (Matt.

ix. 32, 33); byddardod a mudanrwydd, yn gysylltiedig

ag epilepsy (Marc ix. 17-27); mudanrwydd a dallineb

ynghyd (Matt. xii. 12-22); ac efallai glefydau eraill,

oblegid cyfarfyddwn â choffa mynych am waith ein

Harglwydd yn bwrw allan ddemoniaid, neu ysprydion
aflan, heb fod un anhwyldeb neiUduol yn cael ei enwi
(Matt, iv. 23-25; Marc i. 23-27, 32-3.9; Luc vi. 17-18).

Mewn canlyniad i'r ffaith fod clefydau idd eu cael mewn
cysylltiad a r hyn ddywedir am feddiantau cythreulig,

mae rhai wedi tybied nad oeddynt yn feddiantau gwir-
ioneddol, ond y dychymygai yr luddewon fod ysprydion
aflan yn cymeryd meddiant o bersonau, ac yn eu cystuddio
â gwahanol glefydau, ac na ddarfu ysgrifenwyr yr Efeng-
ylau wneud dim ond yn unig mabwysiadu yr iaith oedd
mewn arferiad cyffredin yn y wlad pan yn adrodd gwyrth-
iau ein Harglwydd wrth wella gwahanol glefydau. Ond
nid yw hyn ond deongliad annaturiol ar yr iaith a ddefn-
yddir gan yr Efengylwyr; ac yr ydym yn rhwym i

ddeongli pob ysgrifenydd yn ol ystyr syml ac eglur y
geiriau ddefnyddir ganddo, os na ddygwydd fod rhesymau
pendant dros wneud yn wahanol. Yn awr nid oes dim
yn wrthuu yu y drychfeddwl y gall ysprydion drwg gael
caniatad gan Dduw i gymeryd meddiant o ddynion, a'u

cystuddio â chlefydau ; ac y mae y dybiaeth yn llai

gwrthun os ystyrir y gallasai fod wedi caniatau hyn mewn
modd neillduol er mwyn ei gynysgaethu â chyfleusderau
i amlygu ei awdurdod dros ysprydion aflan—gan taw un
o ddybenion ei ddyfodiad, yn ol tystiolaeth loan, ydoedd
* dattod gweithredoedd y diafol ' (loan iii. 8). Mae yr
amcan-dyb yn un nas gellir mewn un modd ei myntum-
iaw. Yn Ile cyfrif am, mae yn hollol groes i, ffeithiau ac
ymddangosiadau. Cymerer, er esiampl, hanes y dyn
cythreulig yn ngwlad y Gadareniaid. Wedi i'n Har-
glwydd ddywedyd wrtho, 'Yspryd aflan, dos allan o'r

dyn/ efe a lefodd â llef uchel, gan ddywedyd, 'Beth
sydd i mi a wnelwyf â thi, lesu Mab y Goruchaf ? Yr
wyf yn dy dynghedu trwy Dduw, na phoenech fi.' I'r

cwestiwn, ' Beth yw dy enw,' attebodd, 'Heng yio fy enio
i, ara fod llawer o honom. Ac efe a fawr ymbili'odd ag ef,

na yrai efe hwynt allan o'r wlad. Ac yr oedd ýno ar y
mynyddoedd genfaint fawr o foch yn pori, a'r holl (fijth-

rmìiaid a attolygasant iddo, gan ddywedyd, Danfon "n'i i'r

moch, fel y gallom fyned i mewn iddynt.' Darlunir
hwynt yn mhellach fel yn derbyn y caniatad hyn, gyd
â'u bod yn myned allan o'r dyn, ac yn myned i'r moch; a
desgrifir y genfaint, o gylch 2000 mewn rhif, yn rhuthro
lawr dros y dibyn i'r môr, ac yn trengu yno ; a chwedi
i'r cythreuliaid adael y dyn, cafwyd ef yu eistedd, ac yn ei

ddillad, ac yn ei iawn bwyU' (Marc v. 1-15). Os gallai

un hanes ddynodi meddiant cythreulig, diau gwna hou
hyny. Mae yn anmhosibl esponio yr holl fanylion fel

pe byddai y cyfan ddim ond darluniad o wallgofrwydd.
Pwy fuasai yn meddwl am roddi y cyfryw ddarluniad
o wallgofrwydd ? Pa le ca pleidwyr yr amcan-dyb hon
y fath ddarluniad o hono mewn ysgrifeniadau hen a
diweddar ? Byddai p^vy bynag a roddai y cyfiyw ddar-
luniad o wallgofrwydd yn agored i gael ei ddrwg-dybied
o fod ei hun yn wallgof.

Mae yn wir yn deilwng o sylw nad oedd meddiantau
cythreulig wedi eu cyfyngu i enghreifftiau o wallgofrwydd,
ac ni chyfyngid y cyîryw fanylion chwaith iddynt. Yr
ydym yn cyfarfod ag amgylchiadau cyffelyb mewn cysyllt-

iad â chleíydau eraill. Mae y demoniaid, neu fel y gelwir

hwynt weithiau, yr ysprydion aflan, yn cael eu darlunio

fel yn siarad ; fel yn cyffesu lesu Grist ; fel yn cael

eu gorchymyn ganddo ef i dewi, a pheidio ei wueud yn
adnabyddus; i ddyfod allan o bersonau, a pheidio myned
i mewn iddynt drachefn ; ac fel diweddglo, darluuir hwynt
yn mhellach fel yn llefain â Ilef uchel, gan eu bwrw i

lawr a'u rhwygo cyn neu wrth ddyfod allan o honynt, ac

mewn vm enghraifft yn gadael y cystuddiedig annedwydd
yn ymddangosiadol farw (Marc i. 23-27 ; iii. 11, 12 ; ix.

25, 26 ; Luc iv. 33-35, 41). Mae Iliosogiad ac amryw-
iaeth yr enghreifftiau yn mawr gadarnhau gwirionedd y
meddiantau.
Trwy yr oll o'r hanesion mae gwahaniaeth eglur yn

cael ei wneud rhwng y personau a feddienid a'r demoniaid
neu yr ysprydion aflan a'i meddianai. Mae yn rhaid fod

pob darllenydd yn deimladwy o hyn.

Mae yn amlwg y credai yr efengylwyr fod y medd-
iantau yn rhai gwirioneddol. ac y bwriadent i'w darlleu-

wyr i gredu hyny hefyd. Mae yn amlwg y credai lesu

Grist eu bod yn wirioneddol, ac y credai ei elynion hyny
hefyd. Ni wnaethant un cynyg i wadu y ffaith, na
chwaith y wyrth. Ceisient yn unig ei hesponio, ac y
mae eu hesponiad yn dangos mor anbawdd oedd y tasg

gael deongliad anii :
' Trwy benaeth y cythreuliaid y

mae efe yn bwrw allan gythreuliaid ' (Matt. ix. 3 4).

Dyna'r fath gyfyngder yr oeddynt wedi eu gwasgu
iddo ; ac yn ganlynol mae ein Harglwydd yn rhesymu y
matter â hwynt : 'Pob teyrnas wedi ymranu yn ei herbyn
ei hun, a anghyfaneddir, a phob dinas neu d wedi ym-
ranu yn ei erbyn ei hun, ni saif. Ac os Satan a fwrw
allan Satan, efe a ymranodd yn ei erbyn ei hun

;
pa wedd

gan hyny y saif ei deyrnas ef ? Ac os trwy Beelzebub

yr ydwyf fi yn bwrw allan gythreuliaid, trwy bwy mae
eich plant chwi yn eu bwrw allan ? am hyny byddant
hwy yn farnwyr arnoch chwi. Eithr os ydwyf fi yn bwrw
allan gythreuliaid tr^vy Yspryd Duw, yna y daeth teyrnas

Duw attoch' (Matt. xii. 24-28). Yn ddiau fe wyddai ein

Harglwydd pa un ai gwii'ionedd neu ynte ddychymyg
ydoedd meddiantau cythreulig. Yma y sylfaena resymiad

ar eu gwirionedd : mae hj^ yn cau allan y drychfeddwl

o'u bod yn ddychymyg neu ffugaint. Ni fyddai haeru
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ar ol liyn nad oeddynt oud dychymyg yn meddwl yr

luddewon ond cyhuddo ein Harglwydd o roddi benthyg

ei gefnogaeth i gelwydd.

At hyn oll gallwn chwauegu, nad yAV y clefydau eraül

a iacheir yn wyrthiol yn cael eu dynodi fel efîaith medd-
iant cythreuhg. Sonir am danynt dan yr enw cyffredin

o glefydau, megis cryd, parlys, gwahau-glwyf. Mae hyn
yn eglur ddynodi gwahaniaeth rhwng un dosparth a'r

llall o glefydau. Yn yr adroddiadau o'r meddyginiaethau

gwyrthiol a gynyrchwyd gan ein Harglwydd mae y
gwahaniaeth rhwng meddiantau a chlefydau eraill yn
cael ei gadw i fynu yu eglur (Matt. iv. 23, 24 ; Luc vii.

21, 22). Yn yr un wedd wrth i-oddi i'w ddisgyblion eu

comim'ssî'wn, ceidw y gwahaniaeth yu y golwg :
' lachewch

y cleifion, glanhewch y rhai gwahan-glwyfus, cyfodwch y
meirw, bwriwch allan gytlireuliaid ; derbyniasoch yn rhad,

rhoddwch yn rhad ' (Matt. x. 8). [Diafol.]

12. Yr unig glefyd neu afiechyd arall a gawn ni sylwi

yn fanwl aruo fydd 'swmbwl yn y cuawd' St. Paul

(2 Cor. xii. 7-9). Ystyrir yn gyffredin taw rhyw afiechyd

neu anhwyldeb corphorol ydoedd ; ond gyda golwg ar ei

natur nid yw esponwyr yn cyduno. Nid yw y rlian

fwyaf o'r golygiadau ond amcan-dybiau, heb uu math o

brawf i'w hattegu. Y golygiad mwyaf tebygol i fod yn
wir a gyfarfuasora ni yw taw ei lygaid oedd yn ddrwg,
yr hyn a'i gwnai yn gystuddiol iddo ei hun, ond efallai

a'i hanffurfiai, a thrwy hyuy a wuai rwystro ei ddefuydd-
ioldeb. Yr oedd Paul yn ddiau wrth natur yn ddyn
balch. Pa un a ydoedd rhywbeth yn ei ymddangosiad
naturiol a feithriniai ei falchder nid oes genym un
wybodaeth ; ond os oedd, rhaid i unrhyw beth a ddyg-
wyddasai ei anffurfio gynyrchu effeithiau iselhaol ar ei

feddwl ; a hyny yn ddiau ydoedd amcan 'y swmbwl yn
y cnawd a roddwyd iddo.' Yn awr uid oes ond ychydig
bethau a dueddant i efteithio ar olwg allanol person a
rhyw anliwyldeb ar y llygaid. Gallasai liefyd effeithio ar

y cyfrif a wneld o hono gan eraill, a'i dderbynioldeb gyda
hwynt (2 Cor. x. 10); a chan yr effeithiai ar ei ddefuydd-
ioldeb yn y ffordd hon, a chan efallai yr achosai iddo lawer

o boen, fel ac i ymyraeth a'i lafur, gallasai yn ddigon
naturiol ' attolygu i'r Arglwydd deirgwaith ar fod iddo
ymadael ag ef.' A golygu taw afiechyd ydoedd, cynwysai

y deisyfiad hwn o eiddo yr apostol ei fod yn welladwy

—

un oddiwrth yr hwn trwy ryw foddiou neu gilydd y
gellid rhyddau y dioddefydd.

Mae yr iaith a ddefuyddir gyda golwg arno yn dynodi
yn gryf taw afiechyd corphorol ydoedd. Geilw ef yn
' swmbwl yn y cnaiod;' ac yn Gal. iv. 13, 14, ymddengys
y cyfeiria at ryw anhwyldeb corphorol yr hwn a dueddai
i effeithio ar y cyfrif a Avueid o houo gau eraill, a'i dder-

bynioldeb yn eu plith : 'A chwi a wyddoch mai trwy
wendid y cnawd yr efengylais i chwi y waith gyntaf ; a'm
lirufedùjaeth, yr hon oedd yn fy nghiaicd, m ddiystyrasoch,

ac ni ddirmygasoch, eithr chwi a'm derbyniasoch megis
angel Duw, megis Crist lesu.' Yma dylid sylwi, yr arfera

iaith gyffelyb yn ei Ail Epistol at y Corinthiaid. Yno y
sonia am ' ei swrabwl yn y cnawd;' yma am ei 'wendid yn
y cnawd;' ac hefyd am ei 'brofedigaeth yn y cnaiod' Ym-
ddengys fod y cyfeiriad at yr un peth yn yr holl adnodau
hyn. Yna chwanega :

' Beth wrth hyny oedd eich ded-
wyddwch chwi ? canys tystio yr wyf i chwi, pe buasai
yn bosibl, y tynnasech eicìi ìlygaid, ac y rhoisech hwynt i

mi Yr ydys yn gyffredin wedi deongli hyn yn flfigurol,

fel pe arwyddasai nad oedd un aberth, gan nad pa mor
fawi', yr hwn nid oeddyut yn foddlon i wneud dros Paul

;

ond a thybied y dyoddefai dan ddolui" Ilygaid, mae yn fwy
naturiol i ddeail y geiriau yn Ilythyrenol—sef fod rhai o

honynt, yn nghyflawnder gorlifawl eu serch, wedi amlygu
parodrwydd i dynn allan eu llygaid, a'u rJioddi iddo. Mai
matter o ffaith oedd hyn, ac nid duU fiìgurol o amlygu eu
serch sydd yn debycaf o fod yn wir, a ymddengys oddi

wrth y dull telerawl a ddefnyddia yr apostol i osod allan

ei feddwl—'pe buasai bosibl.' Nid yw flSgurau ymadrodd
yn cael eu harfer yn gyffredin mor gynil a gofalus. Ym-
ddengys y dynoda y geiriau a ganlynant—'ac y rhoisech

hwynt i mi'—fod yr apostol yn dyoddef oddiwrth ddolur

Uygaid ag allesid ei wella trwy gael llygaid cryf ac iachus.

'A chaniatau,' medd ysgrifenydd diweddar, ' y gallasai y
Galatiaid, dan amgylchiadau eraül na dolur Uygaid yr

apostol, feddwl am y fath fíbrdd o ddangos eu serch tuag

atto a thynu eu Ilygaid, nis gallaf ddychymygu sut y gall-

asai y drychfeddwl 'o'u rhoddi iddo ef ' daro i'w meddwl,
os nad ydoedd ei Iygaid mor ddolurus a drwg ac i greu

y dymuniad dychymygol ac ofer hwn. Oblegid mae y
ffaith fod y dymuniad yn un gwag, dychymygol, ac ofer,

yn ei wneud yn angenrheidiol i ni dybied fod rhyw
amgylchiadau neillduol yu gysyUtiedig ar peth fel ac i

achosi syuiad mor od ac allan o'r ffordd. Pe buasai yr

iaith yr hyn yr ydys mor gyffredinol wedi dybied ei bod,

sef fl&gurol a diarebol, gallaf ddychymygu yr apostol yu
amlygu ei feddwl fel hyn: "Tynuasech eich Ilygaid evfy
mwyn /," neu i " ddangos giym eich serch tuag attaf fi ;

"

ond ymddengys i mi yn wrthun a diystyr i ddweud, "ac

y rhoisech hwynt i mi," oddieithr oddiar y drychfeddwl y
buasai y fath rodd o ryw wasanaetli i'r apostol, gan yr

ymhyfrydai dychymyg caredig yn y meddwl o'i fod, os

oedd llygaid yr apostol wedi eu niweidio neu eu diuystrio.

Ac yn mhellach, gorfodir ni, yr wyf yn meddwl, i gasglu

fod y drychfeddwl o drososodiad yn cael ei drosglwyddo
gan y gair " rhoi," oddlwrth y ffaith nad oes un ystyr o

gwbl i'r ymadrodd "pe buasai bosibl," os nad yw i'w

ddeall fel yn cyfeirio at gynyg tybiedig yr apostol i wneud
defnydd o Iygaid y Galatiaid. Mae yu amlwg uas gall-

asai yr apostol ddefnyddio y geiriau " pe buasai bosibl

"

mewn cyfeiriad at "dynu," oblegid ni wnai anmhosibl-

rwydd sefyll ar y ffordd yno ; nid oedd dim i rwystro y
Galatiaid i " dyuu eu Ilygaid " pe dewisient. Ac uis

gaUasai y cyfeiriad fod chwaith at "roddi," yn ystyr syml

y gair hwnw ; os gallasent dynu eu Ilygaid, nid oedd un
anmhosiblrwydd i'w rhoddi hwynt i'r apostol. Yr unig

beth ynghylch y posiblrwydd ynghylch yr hwn y gallasai

fod un cwestiwn ydoedd eu bod yn cael eu rhoddi iddo

—

eu trosglwyddo yn y fath fodd ac i fod o wasanaeth iddo

yn Ue ei rai ei hunan' {PauTs Thorn in the Flesh: What
iDüs ifì By John T. Browji. P. 15).

Fod Paul yn dyoddef oddiwrth anhwyldeb yn ei lygaid

oddeutu yr amser hyn sydd i raddau yn debygol oddiwrth

yr hyn a ddywed yn pen. vi. 11: 'Gwelwch cyhyd y
llythyr a ysgrifenais attoch a'm Ilaw fy hun.' Nid yw y
Uythyr yn un maith iawn. Paham ynte y gwna gleimiaw

canmoliaeth oblegid ei ysgrifenu ai law ei hun'ì Dan
amgylchiadau cyftredin ni fuasai byth yu taro meddwl
un yn yr arferiad o ysgrifenu o gwbl i siarad am y weith-

red fel pe buasai yn fath o wrhydri ; ond os gwyddai y
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Galatiaid fod ei olwg wedi pylu, a llawer o boen yn ei

lygaid, mae y geiriau yn hynod arwydocaol, ac nis gall-

asent fethu gwneud argi-aph dyner ar dymher fywiog a

chyíFrous, mor fyw i bob peth allanol, y llwyth Celtaidd

at ba un yr annerchid hwynt. Ac felly hefyd cawn espon-

iad ar yr hyn fuasai heb hyny yn anmhosibl cyfrif am
dano, sef sut y gallasai dyn o dymher weithgar Paul, ac

un ano-hynefin a cheisio gwasanaeth afreidiol eraill, i

wneud defnydd o ysgrifenydd wrth ysgrifenu at y gwa-

hanol eglwysi ' (Paul's Tìiom in the Flesh : What was it ?

By John T. Brown. P. 25).

Efallai i'r anhwyldeb yn llygaid Paul ddechreu ar

amser ei ddychweliad at Gristionogaeth, pan y cafodd ei

daro yn ddall, ac y bu dri diwrnod heb weled. Wedi
hyn, mae'n wir, fe adferwyd ei olwg iddo (Act. ix. 8-10,

1 8); ond gallasai fod y tueddrwydd at wendid yn ei lygaid,

neu yr anhwyldeb ei hun, i barhau i ryw raddau ; a gall-

asai Satan gymeryd mantais ar hyn i'w gemodio ag ef

mewn ffurf mwy cystuddiol.

Y cyfryw yM^ rhai o'r prif glefydaiT a enwir yn yr

Ysgrythyrau. Yr ydym yn dai-Uen hefyd am Satan yn
'taro Job â chornwydydd bhn, o wadn ei droed hyd ei

goryn' (Job ii. 7); am Asa ' yn clefychu o'i draed, yn y bed-

waredd flwyddyn ar bymtheg ar hugain o'i deyrnasiad, nes

i'w glefyd fyned yn ddirfawr' (2 Cron. xvi. 12). Mae y
clefyd â pha un y cystuddiwyd Job wedi tasgu cywrein-

rwydd esponwyr. Mae y frech wen, y gwahan-glwyf, a'r

elephantiasis, wedi cael eu henwi. Nid ydym yn canfod

un rheswm paham na ddeaUid yr hanes am gornwydydd
dros ei hoU gorph. Yr oedd Uawer o'r clefydau eraiU ac

sydd yn awr yn fíynu, yn ffynu hefyd yn ddiau yn yr hen
amserau, er na chawn ni un son am danynt yn yr Ys-
grythyrau neu. hen ysgrifau. Mae yn rhaid fod gwres
ac oerfel yn cynyrchu yr un effeithiau ar y corph dynol

yn mhob oes. Efallai hefyd fod clefydau y pryd hwnw
y rhai ydynt yn bresenol yn anhysbys. Ond pa un ai

felly yr oedd neu beidio, mae yn ddiamhenol fod Uawer
o glefydau yn ffynu yn bresenol na wyddid dim am
danynt yn yr hen amseroedd. Mae yn amgylchiad hynod
iawn na wyddid dim gynt am y fath glefydau a'r frech

wen, frech yr iar, y frech goch, a'r cryd cocli. Mae dech-

reuad yr hoU glefydau catching yn guddiedig mewn ty-

wyUwch ; ond er nas gaUwn ni ffurfio un dychymyg yn y
byd pa fodd y dechreuasant, gaUwn etto, gjàa. golwg ar

rai honynt, oh"hain yn go gywir yr amserau pan ddarfu
iddynt ymdaenu fel clefydau catching. Y dyb gyffredinol

yn bresenol yw i'r frech wen ymddangos gyntafyn nghwrs
y chwechfed ganrif Am y desgrifiad cyntaf o honi yr
ydym yn rhwyrnedig i Ehazes, y boreuaf o awduron Arab-
aidd, y rhai a flagurasant yn y ddegfed ganrif Dygwyd
y frech goch i Europe tua'r un amser a'r frech wen, a
dilynodd ei chamrau. Ni wneir un coffa am y cryd neu

y dwymyn goch gan yr ysgrifenwyr Arabaidd ; nid oes

fawr dros 200 mfynedd er pan y coffheir yn bendant
gyntaf am dani. Mae clefydau eraiU o ddechreuad di-

weddar, megis y pâs, y clefyd drwg, a'r cholera, &c.

Nid oes genym fawr wybodaeth yn yr Ysgrythyrau
am y meddyginiaethau a ddefayddid er gweUa clefydau.

Am y ffordd y trinid esgyrn dryUiedig mae genym yr
hanes canlynol, yr hwn a weUr yn cyfatteb i'r arferiad
presenol

:
' Ha fab dyn, torrais fraich Pharaoh, brenin yr

Aipht; ac wele, nis rhwymir i roddi meddyginiaeth wrtho.

i osod rhwymyn i rwymo, i'w gryfhau i ddal y cleddyf

'

(Ezec. XXX. 21). Ymddengys y rhwymid clefydau, ac y
cymhwysid olew attynt er rawyn eu tyneru (Esa. i. 6).

Wrth ddarlunio y driniaeth a gafodd y gwr a syrthiodd
yn mhhth Uadron gan y Samariad, dywed ein Harglwydd:
' Efe a rwymodd ei archoUion, gan dywaUt ynddynt olew
a gwin ' (Luc x. 34). Ymddengys y gwneid defnydd o
olew i wella clwyfau a chlefydau. 'A oes neb yn eich

phth yn glaf?' medd lago, 'galwed am henuriaid yr
eglwys, a gweddiant hwy drosto, gan ei eneinio ef ag
olew yn enw yr Arglwydd' (v. 14), yn debygol nid yn
unig fel arwydd, ond fel moddion gweUhad. Ymddengys
yr ystyrid bahn Gilead yn feddyginiaeth werthfawr, ac

y defnyddid ef at glwyfau a chlefydau (Jer. viii. 21, 22 ;

xlvi. 11; U. 8).

CLEM'ENT, cydlafurwr a'r apostol Paul, efaUai yn
Phihppi (Phü. iv. 3). Dywed Eusebius, Epi^îhanius, a
Jerome yn bendant taw yr un person oedd y Clement a
enwir gan yr apostol a'r hwn fu wedi hyn yn esgob
Ilhvifain, ac mae yr adroddiad yma wedi cael ei gredu yn
gyffredinol mewn amseroedd heu a diweddar ; ond enw
cyffredin ydoedd Clement yn yr hen amser gynt, ond
amheuir hyn gan rai. Mae epistol wedi cael ei ysgrifenu

gan Clement, pwy bynag ydoedd, yn enw yr eglwys yn
Rhufain at eglwys Corinth, am yr hwn yr oedd gan y
Cristionogion boreuol feddwl mor uchel fel y darUenid ef

yn eu cynnuUiadau cyhoeddus. GweddiUion gwerthfawr
ydyw o'r amserau cyntefig. GeUir ei weled yn Wake's
Epistles of tJie Apostolic Fathers.

CLE'OPAS
(
Gr. KXeo7ray), un o'r disgybUon i ba rai yr

ymddangosodd ein Harglwydd ar y ftbrdd i Emmaus
(Luc xxiv. 18). Ystyrir yn gyffredin ei fod yn bersoii

gwahanol oddiwrth Clopas neu Alpheus.

CLE'OPAS, neu yn hytrach Clopas {Gr. KXcoxâ?),

gwr Mair, chwaer y forwyn fendigaid (loaia xix. 25), ac

yn cael yn gyffredin ei ystyried yr un ac Alpheus.

CLOCH, offeryn i yru swn aUan, ac mor adnabyddus
fel nad oes dim angen ei desgrifio. Yr oedd clychau

aur a phomgranadau wedi cael eu gosod bob yn ail wrth
odre ephod yr arch-offeiriad, a'r dyben ydoedd peri 'cfywed

ei swn ef pan ddeuai i'r cysegr, ger bron yr Argiwydd, a

phan elai aUan, fel na byddai marw' (Exod. xxviii. 33-35).

Gynt, perthynai cfychau i geffylau a chamelod mewn
ffordd o harddwch, ac efaUai fel rhybudd-arwyddion. A
dyna paham y dywed Zíechaiúah fel hyn: 'Y dydd hwnw
y bydd ar glychau y meirch, Santeiddrwydd i'r Aii-

glwydd' (xiv. 20), gan arwyddo y byddai yr anifeiUaid

wedi eu cysegru i wasanaeth Jehofah.

EfaUai y gwisgai y benywaid Hebraeg, o'r hyn Ueiaf

y dospeirth uchaf o honynt, gfychau o gwmpas eu traed

a'u migyrnau. Sonia Esaiah am ' addurn yr esgidiau,'

ac am 'drystio ar traed' (Esa. iii. 16-18). Yn y dyddiau

presenol ceir benywaid yn y Dwyrain yn gAYÌsgo cfychau

am eu traed.

CLORIAN. Mae amryw eiriau Hebraeg a gyfieithir

yn giorian yn y cyfieithiad Cymraeg o'r Beibl. Yr un
gyfieithir feUy yn fyaf cyffredinol yw D''ÌTXÖ, yn arwyddo

y glorian gyffredin â'i phwysau a'i phaladr. D7S sydd

air araU a gyfieithir yr un modd, wrth yr hwn y deall

Uawer offeryn tebyg i'r steeìyard; gan syfaenu eu golyg-

iadau ar y cyferbyniad rhwng y geiriau Hebraeg \\jjí yu
Esa. xl. 12; Diar. xvi. 11. Yr oedd y steelyard yn ddiau
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yn adnabyddus i'r hynafiaid (er nad efallai cyn y cyfnod

E.hufeinig) ; oblegid mae esiamplau o'r creíFtwaith mwyaf
perffaith wedi eu darganfod yn Pompeii a Heraculaneum,

ba un y rhoddir yma ddarluniad. Dat. vi. 5 ydy>v yr

imig enghraiíFt o glorian yn cael ei henwi yn y T. N.

Cyn i arian bathol ddyfod i arferiad, teUd arian wrth y
pwysau (Gen. xxiii. 16 ; xliii. 21 ; Esa. xlvi. 6 ; Jer.

xxxii. 9). Yr oedd yn ofynol bod y clorianau a ddefn-

yddid wrth fasnachu o'r cywirdeb mwyaf ; ac nid oes un

STEELTARD A OAFWYD YS POMPEII.

ddadl nad oeddynt mewn arferiad gan yr luddewon er

yr amseroedd boreuaf Yn yr Ysgrythyr defnyddir y
glorian yn aml mewn ystyr ffigurol i ddynodi gweithred
gyfiawn ; mewn un enghraiíFt (Dat. vi. 5) ymddengys yn
arwydd-luniol o fawr brinder neu newyn. Dan y gyfraith

gwaherddid pwysau neu glorianau anghywir, a chy-

hoeddir Uawer o fygythion o ddfgofaint dwyfol gan y
prophwydi yn erbyn y rhai wnaent ddefnydd o honynt.
CLUST, peiriant clywed. Mewn dyn gellir darlunio

y peiriant hwn fel yn gynwysedig o'r clust allanol a'r

clust tufewnol. Mae y clust allanol yn gynwysedig o

fodruddyn ystwyth ynghlyn wrth bob ochr i'r pen, a'i

foldio i wahanol blygiadau a cheudodau, y rhai a gasglant
ac a drosglwyddant dònau yr awyr i dabwrdd y clust, yr
hwn sydd bilen yn ymestyn yn groes i'r agoriad, ac yn
flPurfio raniad rhwng y clust allanol a mewnol, sedd yr
hwn ydyw asgwrn y talcen, yr hwn ydyw yr asgwrn caletaf

yn y corph dynol. Mae y nerve clywed yn terfynu ar
wyneb mewnol y tabwrdd, ac ymdaena yno yn debyg i'r

modd y gwna yr ojytíc nerve o'r tu cefn i'r Uygad. Tu
hwnt iddo y mae yr hyn a elwir ceudod y tabwrdd, yn
yr hwn mae amryw fan esgyrn. Yn fwy mewn mae yn
yn gyfleuedig pi-if geudod y clust, yn gynwysedig o

fynedfeydd dolenawg wedi eu Uanw â math o wlybwr, a
chwedi eu cuddio â philen pulpy, ar ba un mae wedi eu
dosparthu eithafion y newes. Gelwir yr holl geudod, yn
cynwys y mynedfeydd dolenawg hyn, yn lahyrinth y clust,

a'r agoriad canolbwyntawl a elwir y vestihule neu j porch.

Ar un ochr i'r vestílnäe mae pump o agoriadau yn arwain
i dri o geudodau hanner onglog wedi eu ífurfio o fewn
sylwedd yr asgwrn, ac wedi eu galw ji\ ganals hanner
onglog. Ar yr ochr arall i'r vestíhule mae agoriad i ran o

geudod nydd-droellog dyblyg, ac yn dolenu o gwmpas fel

cragen malwoden, ac oherwydd hyny yn cael ei alw yn
cochlea. Heblaw y peiriant aml-i-an hwn mae cysylltiad

rhwng ceudod y tabwrdd a'r ddwy ên, yr hwn, heblaw
bod yn ddefnyddiol at bethau eraill, a geir yn gynorth-

wyol i glywed.

Ymddengys fod pob dosparth o greaduriaid yn meddu

y gallu o gîywed ; ac yn yr hoU uwch ddospeirth, yn
cynwys y rhai Uaethog, morfilaidd, adar, pysgod, ymlusg-
iaid, a seirph, mae y peirianau clybod yn ddigon amlwg.
Gall trychfilod glywed, ond mae yn ansicr trwy ba beir-

ianau y r arferant eu gallu. Mae gan lawer o'r creaduriaid

cragenog beirianau clybod tufewnol. Mae gan y molusca,

megis oysters neu y cuttle-fish^ rywbeth tebyg i beirianau

clybod, ond" yn yr holl greaduriaid islaw i'r rhai hyn ym-
ddeng}'s fod y peiriant hwn yn gwbl absenol.

Y creaduriaid Uaethog yn unig sydd yn meddu clustiau

allanol, ond mae rhai o honynt hwy, megis seals a thyrchod

daiar, hebddynt. Mae gan rai rhywiogaethau, megis yr

asyn a'r ystlymun hir-glust, glustiau allanol hynod o hir.

Mae clustiau yr ysgj'farnog nid yn unig yn hir, ond wedi
eu fíiirfio yn y fath fodd ac i drosglwyddo swn pellenig

o'r tu cefn, fel ac i roddi iddi rybudd fod ei hymlidwyr
ar ei hol {Edin. Encyc, Art. 'Anatomy,' i. 787; ii. 11

;

xiii. 442).

Tyllid clust y gwas a wrthodai dderbyn ei ryddid yn
y seithfed flwyddyn â mynawyd wiih ddor ei feistr, fel

arwydd ei fod i barliau yn was iddo byth (Exod. xxi. 6).

Arwydda clustiau Duw ei wybodaeth o sefyllfa ei bobl,

ei barodrwydd i sylwi ar eu deisyfiadau, a'u g-waredu oddi

wrth eu gelynion a'u gwasgfeuon (Ps. xxxiv. 15 ; lago

V. 4). Gostwng clust, gogicyddo clust, a rhoi chcst, ydyw
sylwi yn ofalus ar yr hyn orchymynir neu ddeisyfir, ac yn
rhwyog ei wneud (Ps. xxxi. 2 ; cxliii. 1; Exod. xv. 26).

Glywed yn y glust ydyw fod peth yn cael ei ddweud yn
ddirgel wi-thym (Matt. x. 27). Agor neu ddadlenu y
glust, ydyw slbrwd neu ddweud secret wrth ryw un

(1 Sam. XX. 2). Cau clustiau yw dangos y dirmyg a'r

atgasrwydd m\vyaf (Esa. xxxiii. 1 5 ; Act. vii. 5 7). Glustiau

agored, ufudd a arwyddant barodrwydd i wrando, i dder-

byn, ac ufuddhau i hylForddiadau (Esa. i. 5 ; Diar. xxv.

12). Glustiau trymion a arwyddant anallu i amgyíFred,

neu anewyllysgarwch i dderbyn ac ufuddhau i wirlon-

eddau dwyfol (Esa. lix. 1 ; vi. 10; Matt. xiii. 15). Glustíau

dienwaededig, a chlustiau wedi eu troi ymaith rhag gwrando

y gyfraith, neu glustiau wedi eu cau, a arwyddant ddylni,

ystyfnigrwydd, ac anedifeirwch, y rhai a wnant ddynion

yn analluog i dderbyn cynghor neu addysg dda (Jer. vi.

10; Act. vii. 51; Diar. xxviii. 9; Zech. vii. 11, 12).

Glustiau yn merwino a arwyddant hoffder gormodol o

wrando pethau newyddion, areithiau hynod, &c. (2 Tim.

iv. 3). Y sawl sydd ganddynt gJustiau i lorando ac heh

lorando ydyw y rhai hyny sydd ganddynt gyfleusdei'au i
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wrando gwirionedd Duw, ac yn meddu cyneddfau naturiol

i'w ystyried, ac etto heb eu defnyddio i'r dyben hyny
(Esa. xhi. 20 ; Marc viii. 18).

CNAWD. 1. Ehanau tyner creaduriaid direswm (Exod.

xvi. 12 ; Lef. vii. 19 ; Num. xi. 33 ; Job xxxiii. 21, 25
;

Luc xxiv. 39; 1 Cor. xv. 39). 2. Pob math o anifeiliaid:

felly daeth diwedd pob cnaiod ger bron Duw, pan y Wr-
iadai ac yr oedd ar fyned i ddinystrio dynion ac auifeiliaid

oddiar wyneb y ddaiar â diluw (Gen. vi. 13, 17, 19 ; vii.

15). 3. Gelwir dynion yn gyfFredin yn gnawd (Gen. vi.

12; Ps. xlv. 21; Esa. xl. 5, 6; loan xvii. 2). Gwneud
cnawd yn fraich i ni ydyw dibynu ar ddynion am help a

gwaredigaeth (Jer. xvii. 5). 4. Y natur ddynol : felly

dywedir i Grist gael ei wneud yn gnawd pan y cymerodd

arno ein natur ni (loan i. 14 ; Act. ii. 30; 1 Tim. iii. 16 ;

1 Pedr iii. 18; iv. 1). 5. Y corph dyuol mewn cyferbyn-

iad i'r enaid neu'r yspryd (Act. ii. 26 ; xxvii. 31 ; 2 Cor.

vii. 1 ; Col. ii. 5). 6. Dyn fel creadur brau a marwol

(Ps. lxxviii. 39) ; fel gwan, ac analluog i roddi help

(2 Cron. xxxii. 8; Esa. xxxi. 3; Jer. xvii. 5). 7. Perth-

ynasau i ni, o'r un genedl a ni, neu hyd yn od o'r un natur

a ni, a ddynodir fel ein cnaiod ein hunain (Gen. xxxvii.

27; 2 Sam. xix. 12, 13; Esa. lviii. 7; Rhuf. xi. 14).

Personau wedi priodi ydynt un cnawd; maent yn berth-

ynasau agos, ac y mae ganddynt awdurdod ar gyrph eu

gilydd (Gen. ii. 24; Eph. v. 29, 31; 1 Cor. vii. 4). 8. Y
sefÿllfa farwol bresenol, a'r pethau perthynol iddi. Felly

gwragedd a gant gystudd yn y cnawd (1 Cor. vii. 28).

Cafodd Paul gystuddiau yn ei gorph (Col. i. 24). Dyddiau
cnawd Crist ydynt dymhor ei ddarostyngiad a'i fywyd
marwol (Heb. v. 7) ; a chorph ei gnawd ydyw ei natur

ddynol yn ei chyílwr darostyngedig ac eiddil (Col. i. 22).

9. Cyflawniadau seremoniol, megis enwaediad, a seremon-

iau neu freintiau luddewig eraill (2 Cor. xi. 18, 22 ; Gal.

iii. 3; vi. 12, 13; Phil. iii. 3-11). 10. Mae Uygredd y
natur ddynol yn cael ei alw yn aml yn y T. N. yn gnawd,

i amlygu ei gwendid a'i phechadurusrwydd, a'i bod yn cael

ei mawr gyffroi a'i dylanwadu gan ein haelodau corphorol

(Rhu£ vii. .5, 14, 18, 23, 25; xiii. 14; Gal. v. 16, 17,

19-21, 24 ; vi. 8 ; Eph. ii. 3 ; 2 Pedr ii. 10, 18 ; 1 loan

ii. 16). 11. Gelwir gras yn y galon yn galon o gig,

oblegid ei bod yn dyner, ystwyth, a theimladwy o ar-

graphiadau dwyfol (Ezec. xxxvi. 26); a chalon wedi ei

hadnewyddu a ddarlunir fel Uechau cnawdol (2 Cor. iii. 3).

Nis gall cig a gioaed etifeddu teyrnas nefoedd: y natur

ddynol yn ei sefyllfa frau a Uygredig, neu hyd yn od yn
ei sefyllfa gorphorol, nid yw yn alluog i gymeryd rhan yn
ymarferiadau a mwyniantau y nefoedd (1 Cor. xv. 50).

Nid ydym yn cael ein geni drachefn o ewyllys y cnawd,
h.y., trwy ddisgyniad naturiol oddiwrth rieni duwiol, neu
trwy wrteithiad o'n cyneddfau naturiol, gan nad pa mor
rymus neu ofalus (loan i. 1 3). Ni wnaeth cig a gwaed

—

h.y., moddion dynol yn unig—ddatguddio gwir gymeriad
lesu fel y Crist, gwir Fab Duw, i Pedr (Matt. xvi. 17).

Ni wnaeth Paul, pan ei hargyhoeddyd, ymgynghori a
chig a gwaed : nid ymgynghorodd a neb o'i gyd-ddynion,
na'i olygiadau neu dueddiadau cnawdol ei hun, gyda
golwg ar Iwybr ei ddyledswydd (Gal. i. 16). Yn y cnawd:
yn y sefyllfa gorphorol farwol bresenol (Phil. i. xxii. 24).

Yn ol y cnaiod ((carà c-áp^a) : gyda golwg ar amgylchiadau
allanoí (1 Cor. i. 26 ; 2 Cor. v. 16 : Eph. vi. 5): yn ol

ymddangosiadau allanol, fel y barnodd yr luddewon

ynghylch Crist (loan viii. 15); trwy ddisgyniad naturiol

(Act. U. 30 ; 1 Cor. x. 18 ; Gal. iv. 23, 24).

CNI'DUS, dinas ar y pentir ac sydd yn ymestyn allan

i'r môr ar bwynt deheu-orliewinol Asia Leiaf Gelwir y
pentir yn bresenol Cape Crio. Yr oedd yno borthladd
ardderchog ; ond nis medrai y Uong o Alexandria, yn yr
hon y mordwyai Paul tuag Itali, ei gyrhaedd, 'am na
adawai y gwynt iddynt ' (Act. xxvii. 7 ; Conybeare, ii.

327).

COFIO. 1. Galw i gof yr hyn sydd wedi paso (Deut
XV. 15). 2. Dal mewn cof ryw beth dyfodol a phwysig,
fel y parotom ar ei gyfer, neu cymeryd sylw o liono pan
ddaw (Exod. xx. 8). 3. Meddwl am beth, a'i ystyried

(Ps. lxiii. 6 ; Matt. xvi. 9 ; Luc xvii. 32). 4. Parchu ;

gwobrwyo (Preg. ix. 15). 5. Coffhau mewn ffordd o

ganmoliaeth (1 Cron. xv. 12). 6. Cymeryd gofal am ryw
beth. Mae Duw yn cofio dynion pan y sylwa arnynt, y
gofa,la drostynt, ac y gweryd hwynt, yn enwedig ar ol

oediad a chadw yn ol ei roddion (Ps. lxxiv. 2). Felly y
cofiodd ef am Noah a'r creaduriaid eraiU, pan y darparodd
ar gyfer eu gwaredigaeth o'r arch (Gen. viii. 1). Cofiodd

Abraham pan, mewn sylw i'w weddi, y gwaredodd Lot
rhag dinystr Sodom (Gen. xix. 29). Cofia drugaredd
pan y gwna yn amlwg ei harfer (Ps. xxv. 6 ; Hab. iii. 2).

Ni chofia anwiredd neu bechod pan y gwna ei faddeu ac

nid ei gosbi (Jer. xxxiv. 34). Cofir am ddynion drwg
pan y ceryddir neu y cosbir eu pechodau (Ps. cxxxvii. 7

;

3loan 10; Dat. xvi. 19).

COLOMEN, math o aderyn eithaf adnabyddus, o ba
un mae amryw rywiau. Maent yn gyffredin iawn dros y
byd, gan y ceir hwynt mewn gwledydd poethion, yn
gystal ac mewn hinsoddau mwy cymhedrol, ac hyd yn od
yn dyoddef oerni gwledydd y gogledd; ond yn gyftredin

gwledydd cynhes sydd yn dygymod oreu a'u cyfansoddiad,

oblegid ynddynt hwy ceir fod y gwahanol rywiau yn fwy
Uiosog ac amrywiol. Maent yn rhai un-briodas i gymaint
graddau fel taw y cysylltiad cyntaf a ffurfiant ydyw yr

unig un dros eu bywyd, os na thorir neu y rhwystrir ef

gan ryw ddygwyddiad. Ymgyplant yn nhymor eppila.

Yn eu carwriaethau mae y ceiliog a'r iar yn Ueisio ac yn
cusanu eu gUydd, a rhanant y tasg o eistedd ar yr wyau.

Mae eu Uais yn gyffredin yn dyner a dolefus.

Er mor Uiosog ydyw y rhywiau o honynt, nid oes son

yn y Beibl ond am y golomen a'r durtur, ond dan y
blaenaf gellir cynwys Uawer math. Mae y durtur yn
aderyn hynod hardd-deg a mwynaidd. Ceir ef yn gyff-

redin dros yr hen gyfandir, yn Europe, Asia, a rhai rhanau

o Affrica ; ond ymfuda o'r gwledydd oer a chymhedrol-

dwym ar ddynesiad y gauaf, gan adael hyd yn Itali a

Groeg y pryd hwnw. Yn yr ynys hon ceir ef yn benaf yn
neheu Lloegr, a chwedi cyrhaedd yno yn ddiweddar yn y
gwanwyn, a gadael y wlad yn niwedd Awst, a thra yma
mynycha y rhan dewaf a inwyaf cysgodol o'r coedydd, ac

adeilada nyth wastad o frigau ar y prenau talaf, ac

weithiau yn mysg man goed. Maent yn gyffredin yn bur

ofnus ac ymneiUduedig, ac etto yn hawdd eu dofi ar ol

eu dal. Oddiwrth eu tonau tyner a dolefus, a'u hystym-

iau cwynfanus, maent wedi dyfod yn arwydd-luniau o

gariad tyner bywyd priodasol, er y dywedir eu bod yn
fwy gwresog na diysgog yn eu serchiadau {Ediìi. Encyc,

art. ' Ornithology,' xvi. 104-106).

Nid yw yn anheilwng o sylw taw y goloraen ydyw un
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o'r ci-eaduriaid direswm cyutaf a gofì'heir yn yr Ysgrythyr

wrth ei enw, gan nad enwir yr un ond y sarph, y ddafad,

a'r gigfran, o'i blaen (Gen. iii. 1 ; iv. 2 ; viii. 7). Fel yr

oedd y diluw yn treiaw ' danfonodd Noah golomen oddi

wrtho i weled a dreiasai y dyfroedd oddiar wyneb y
ddaiar. Ac ni chafodd y golomen orphwysfa i wadn ei

throed, a hi a ddychwelodd atto ef i'r arch, am fod y
dyfroedd ar wyneb yr hoU dlr, ac efe a estynodd ei law,

ac a'i cymerodd lii, ac a'i derbyniodd hi atto i'r arch.' Ar
ol saith niwrnod arall anfonodd y golomen eilwaith allan

o'r arch, ' a'r golomen a ddaeth atto ar brj-dnawn ; ac

wele deiien olew-wydden yn ei gylfin hi, wedi ei thynnu

;

yna gwybu Noah dreio o'r dyfroedd oddi ar y ddaiar. Ac
efe a arhosodd etto saith niwrnod eraili, ac a anfonodd y
golomen, ac iii ddychwelodd hi eilwaith atto efmwy' (viii.

8-12). Dyma amgylchiad hynod yn hanes y golomen ;

ac mewn canlyniad mae llun colomen a deilen yn ei phig

wedi dyfod i fod yn arwydd-lun o heddwch.

Gynt cyfrifid colomenod yn ddeddfol lân, a gorchym-

ynid eu cyflwyno yn aberth. Mewn seremoni ddefodol

Cdl.OJlESOl» SYltlAIDD.

yr appwyntiwyd Abraham i'w chyflawni, yr oedd y durtur
a'r cyw colomen i gael eu defnyddio (Gen. xv. 9-17). O
dan y ddeddf yr oedd darpariaeth wedi ei wneud mewn
gwahanol amgylchiadau i'r aberthau fod yn gynwysedig
o ddurturod neu gywion cclomenod, pan fyddai yr oífrym-

ydd yn rhy dlawd i ddwyn oen yn offrwm (Lef i. 1 4 ; v.

5-7 ; xii. 6-8). Mae yn brawf o dlodi rhieni ein Har-
glwydd, iddynt, pan yn ei gyflwyno yn y deml, gymeryd
mantais ar y ddarpariaeth yma ar gyfer y tlodion (Luc ii.

22-24). Ond o'r ddeddf hon a deddfau eraill cyfíelyb y
tarddodd masnach ansantaidd yn y deml ei hun, yr hyn y
cymerodd yr Arglwydd wedi hyn achlysur i'w cheryddu a'i

diwygio : 'Ar lesu a aeth i mewn i deml Duw, ac a dafl-

odd allan bawb a'r oedd yn gwerthu ac yn prynu yn y
deml, ac a ddymchwelodd i lawr fyrddau y newidwyr
arian, a chadeiriau y rhai oedd yn gwerthu colomenod,
ac a ddywedodd wrthynt, T gweddi y gelwir fy nh i

;

eithr chwi a'i g\vnaethoch yn ogof lladron ' (Matt. xxi.

12, 13 ; gwel hefyd loan ii. 13-16).

Mae genym yu yr Ysgrythyr gyfeiriadau át wahanol

nodweddau y golomen :—At ei mwyneidd-dra a'i diniw-

eidrwydd :
' Byddwch chwithau ddoetli fel y seirph, a

diniwed fel coíomenod ' (Matt. x. 16); at liw a phryd-
ferthwch ei phlu :

' fel esgyll colomen wedi ei gwisgo
ag arian, a'i hadenydd ag aur melyn' (Ps. lxviii. 13);

at ei llais dolefus a chwynfanus :
' Griddfenais megis

colomen' (Esa. xxxviii. 14; gwel hefyd lix. 11 ; Ezec.

vii. 16 ; Nah. ii. 7); at ei henw fel un o dynerwch (Can.

ii. 14; V. 2; vi. 9; Ps. lxxiv. 19); at dynerwch ei llygaid

(Can. i. 15; iv. 1; v. 12); efallai at ymfudiadau y durtur

(Ps. lv. 6-8); o'r hyn lleiaf, i'w dychweliad fel arwydd
fod yr haf wedi dyíbd : 'Clywyd Uais y durtur yn ein

gwlad' (Can. ii. 12; gwel hefyd Jer. viii. 7). Ar lun

colomen y disgynodd yr Yspryd ar Grist yn ei fedydd
(Matt. iii. 16 ; Luc iii. 22); efallai fel arwydd o gyflawn-

iad ynddo ef o'r addewid (Esa. lxi. 1-3
;
gwel Luc iv.

16-22).

COMPOD, PEIF FANAU'E. Prif fanau y compod
ydyw y dwyrain, y gorllewin, y gogledd, a'r dehau, a
gelwir hwynt yn bedwar eithaf y nefoedd (Jer. xlix. 36),

pedwar ginjnt (Mac. xiii. 27), pedaìr con^Z (Dat. vii. 1),

Palestina yn cael çi chyfrif y canolbwynt.

Gelwir j dwyram yn godiad, neu Ue codiad, yr haul.

Wrth y dwyrain y deallai yr Hebreaid nid yn unig

Arabia, a gwlad y Midianiaid, y Moabiaid, a'r Ammoniaid,
ond hefyd Mesopotamia, Caldea, Assyria, Media, Persia,

a gwledydd eraiU a orweddant ar y gorllewin i Ganaan.
Gelwir y gorllewin yn'fachludiad, neu y lle y macJiluda^

yr haul.

Mae defnydd neillduol o'r geiriai; yn cael ei wneud i

ddynodi y gogledd a'r dehaii. Cyfrifai yr Hebreaid yr
hyn a orweddai tua'r gogledd fel yn uioch, a'r hyn a
orwedda tua'r dehau yn is. Ac mewn canlyniad, dywedid
am y sawl a deithient o'r dehau i'r gogledd eu bod yn
myned i fynu, tra y dywedid fod y rhai a deithient o'r

gogledd i'r dehau yn myned i waered. Felly ' efe a'i dug
<òî i loaered at yr Àmaleciaid' (1 Sam. xxx. 15, 16). Yr
un modd, ar ol derbyn y newydd am farwolaeth Samuel,
aeth i waered i anialwch Paran (1 Sam. xxv. 1), a Saul
wedi hyn a aeth i waered o Gibeah i anialwch Ziph—yr
oedd y ddau anialwch hyn yn gorwedd tua'r dehau
(1 Sam. xxvi. 1, 2). Felly y dywedir am y rhai deithient

o Palestina i'r Aipht eu bod yn myned i loaered i'r

Aipht (Gen. xii. 10; xxvi. 2; xlvi. 3), ac am y rhai

a deithient mewn cyfeiriad croes iddynt fyned i fynu
o'r Aipht (Gen. xlv. 25 ; 1. 6, 7, 9, 14). Hosea a edhw i

Israel iddo fyned i fjnu at frenin Assyria am lielp (Hos.

viii. 9). Y yarthau uchaf (Act. xix. 1) ydyw y rhai

tua'r gogledd. Silas a Timotheus a ddaethant i waered
o Macedonia, talaeth ogleddol o Eoeg, i Corinth (Act.

xix. 5 ; Eosen. Geog. i. 5, 6, 8). Ni lynir, fodd bynag,
wrth y íîurf ymadrodd yma. Lle yr oedd gorifynu gwir-

ioneddol, arferir y geiriau i waered ac i fynu gan nad pa
un a orweddai y llefydd a enwid ar y gogledd neu ar y
dehau. Safai Jerusalem ar fan uchel, ac mewn canlyniad

yr oedd yu beth cyttredin i son am fyned i fynu i Jeru-

salem (Ps. cxxii. 4). O'r tu arall, yr ydym yn darllen

am fyned i waered i Jericho (Luc x. 30), ac am fyned i

waered i Samaria, er y gorweddai y ddau le hyn ar y
gogledd i Jerusalem. Yr ydym yn darllen hyd yn od
am ddyfbd i louered o Judea i Antiochia, serch y gorweddai
Antiochia tua'r gogledd, ond yr oedd tir uchel iawn, yn

22
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cynwys mynyddoedd Libanus, yn gorwedd rhwng Judea

a Jerusalem o un tu, a'r ddinas hono ar y tu arall (Act.

XV. 1, 2 ; xviii. 22). Yr un modd y sieryd yr ysgrifen-

wyr santaidd am fyned i loaered i'r môr neu i'r afon (Ps.

cvii. 23 ; Jonah i. 3 ; Exod. ii. 5), mewn cydgordiad ag

arferiad gyffredinol wedi ei sylfaenu ar sefyllfa naturiol y
gwrthrychau hyn gyda golwg ar y wlad o amgylch (Rosen.

Geog. i. 12).

COPH'ER. 153 a gyfieithir camphir yn y C. C. yn
Can. i. 14, a iv. 13, ond ar ymyl y ddalen cijpres-wydd.

Cyfieithir y gair yn KVTrpo<s yn y Septuagint, ac yn cjjpress

yn y Cyfieithiad Lladin. Esponia Gesenius y gair fel

hyn

—

^Öypress, planigyn neu bren bychan a blodau

gwynion peraroglus yn tyfu yn sypiau arno ; ac yn cael

ei ahv felly yn Hebraeg oddiwrth Iwch a wneir o'i ddail,

CorlIhP. (l.AWSOSIA I.MHI.MIS).

â pha un, wedi ei gymysgu â dwfr, mae y benywaid
yn y Dwyrain yn llychwino eu gwinedd nes eu gwneud
o Hw coch, er mwyn addurniant' (411). Yr un yn han-
fodol ydyw y gair Groeg KVTrpos a'r un Hebraeg, yn
gynwysedig o'r un cydseiniaid, gyd â'r ychwanegiad o

derfyniad Groeg yn unig.

Mae y planigyn yn tyfu mewn Uawer o lefydd, yn
Mhalestina a'r Aipht. Planigyn tal ydyw, weithiau yn
chwech troedfedd o uchder. Mae y dail yn tyfu ar y
colfenau i fynu gyferbyn a'u gilydd, ac nid ydynt yn
syrthio yn y gauaf Maent yn debyg i ddail myrtwydd,
ond eu bod yn llai acyn deneuach, ac yn llai tywyll-wyrdd.
Mae y blodau yn ymagor yn mlaen y colfenau ; cyn ymagor
yniddangosant fel peleni bychain gwyrdd a choch, ac yn
llai na chlop pin. Ymagorant bron ar unwaith, a gwnant

lowsy, yr hwn sydd debycach, medd ^Marsh, i swp o

rawnwin wedi eu troi i fynu ua dim arall, ar y rhai nid

yw yr aeron mor aml, nac mor agos at eu gilydd, ac heb
fod yn mhell oddiwrth eu cyff cyffredin. À dyna reswm
dros y geiriau canlynol :

' Cangen o rawn cypjress yw fy

anwylyd i mi' (Can. i. 14).

Mae y planigyn cypress mewn bri mawr gan yr Arab-
iaid, y Groegiaid, a'r Tyrciaid ; ac ystyriant eu bod yn
gwneud rhodd gymeradwy pan gynygant howsy o'i flodau.

Mae y planigyn hwn, fel y sylwa Sonnini, yn un hynod
o hyfryd i'r liygad ac i'r arogl. ' Mae Uiw tywyll-ddu ei

risgl, ÎUw gwyrdd oleu ei ddail, cydgymysgiad y gwyn
a'r melyn â pha un y Ihwir y blodau a grogant yn sypiau,

a Uiw coch y cangenau a'u dygant, yn cyíansoddi cyfan-

beth a grea effaith hyfryd i'w ryfeddu. Gwna y blodau
hyn, o ba un y mae eu Uiw mor hyfryd, wasgaru i beUder
mawr eu perai-oglau, gan lanw â pherarogl balsamaidd y
gerddi a'r ystafeUoedd a addurn£int. Mae y merched yn
hoff addumo eu hunain a'u parlyrau â hwynt; cymerant
hwynt gyda hwynt i'r badd-fanau i ymolchi, gan eu dal

yn eu dwylaw, a pherarogU eu mynwesau â liwynt.

Prisiant y mwyniant hwn gymaiut fel y dymunant ei

gyfy^g^ y^ gyfangwbl iddynt eu hunain, ac anfoddlonant

pan welont fenywaid luddewig neu Gristionogol yn cym-
eryd rhan o hono (Rosen. Bot. 133).

COP'PER. [Meteloedd.]
COR, CORUS, mesur o bethau gwlyb a sych, yn

cynwys deg epha neu bath (1 Bren. v. 11 ; Ezec. xlv. 11,

1 4). Yn yr adnod gyntaf cyfieithir y gair trwy yr enw
cyffredin mesur, ond ni rydd liyn un drychfeddwl am
faint y mesur. Dylasai y gair gael ei arfer yn anghyfiaith,

yr hyn efallai a arweiniasai y darUenydd i gael aUan ei

faint. Yr un faiut oedd y corus a'r homer.

CORA'ZIN (Matt. xi. 21). [Capernaum.]
CO'RAH, mab Ishar, yr bwn oedd frawd i Araram,

tad Moses ac Aaron (Exod. vi. 18, 20). Yr oedd gan
hyny yn gefnder i Moses ac Aaron—un yn arweinydd, a'r

UaU yn arch-offeiriad i blaut Israel; yr oedd, fel hwythau,
Iwyth Lefi, ac o ran tadogaeth geUir ei ystyried yn gyd-

radd â hwynt. Gwna yr amgylchiadau hyn efaUai gyfrif

am yr achos o'r gwrthryfel arswydus a gyfodwyd yn erbyn

Moses ac Aaron gan Corah, Dathan, ac Abiram, mor
gynnar a'r ail flwyddyn ar ol iddynt ddyfod aUan o'r

Aipht. Corah mae'n debygol oedd y prif offeryn a ber-

odd y gwrthryfel, ac ymunodd ac ef '250 o wyr eraiU o

feibion Israel, penaethiaid y gynuUeidfa, pendefigion y
gymanfa, gwyr enwog,' y i'hai oeddynt oU efaUai yn
Lefiaid (cydm. Num. xvi. 2 ac ad. 25), yn gystal a Dathan
ac Abiram. EfaUai ei fod yn genfigenus wrth Moses ac

Aaron oblegid meddu o honynt brif lywodraeth ac urddas-

swyddi y genedl—un fel prif lywodraethwr, a'r UaU fel

arch-offeiriad (ad. 3), i't- rhai y tybiai fod ganddo gystal

hawl a hwythau. Gwnawd y mudiad oddiar broffes o

wladgarwch a chyfiawnder ; ond y nod oedd ganddo ef

mewn golwg oedd yr offeiriadaeth (ad. 10 ac 11). Ym-
ddengys taw prif gynhyrfwr y gwrthryfel oedd Corah,

gan taw yn ei erbyn ef y dug Moses ei brif achwyniadau

(ad. 5-11, 16-19), a dethoUr ef mewn modd arbenig yn
yn yr hanes roddir am gosb haeddianol y gwrthryfelwyr

(ad. 32
;
gwel hefyd xxvi. 9, 10). Yr oedd Dathan,

Abiram, ac On, yr hwn a ymunodd â hwynt ar y cyntaf,

o Iwyth Reuben, mae'n debygol, a chanddynt lygad ar
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yr ofleiriadaeth, ond fel yr oedd Reuben, eu cyndad, y
cyntaf-anedig o deulu ei dad, gallaseiit dybied fod eu
llwytli hwy a hawl ganddynt i anrhydedd a breintiau yr

enedigaeth fraint, ac felly i oruchafiaeth gwleidyddol yn
mysg y genedl.

Ni ddarfu i'r oll o deulu Corah gael eu dinystrio gyd
ag ef (Nuni. xxvi. 1 1). Mae genym restr o ddisgyuyddion
iin o honynt, ac yn diweddu gyd ag enw Heman yn
nyddiau Dafydd (1 Cron. vi. 31-38 ; xxv. 1, 4-7). Ym-
ddengys taw meibion Corah oedd arweinyddion gwasan-
aeth cerddorol y tabernacl neu y deml. Ceir eu lienwau

yn nheitlau y Psalmau xhi., xhv.-x]ix., lxxxiv., lxxxv.,

lxxxvii., lxxxviii.

COR'BAN, rhodd. Fel hyn yr esponir y gair yn
Marc vii. 1 1. Dyma yr unig fan Ue y cyfarfyddwn â'r gair

yn y T. N., ac er na cheir ef yu ein cyfieithiad ni o'r H. D.,

etto cyfarfyddir â'r un gair Jl"lp, corban, mewn gwahanol
adnodau yn yr Hebraeg gwreiddiol, megis yn Lef ii. 1,

4, 12, 13 ; vii. 13, 38 ; ix. 7, 15 ; Neh. x. 34 ; xiii. 35
;

yu yr oU o ba rai cyfieithir ef ofíiymau, blaenfírwythau,

&c. Yn y Septuagint traws-symudir y gair, oddigerth

mewn un adnod, lle y cyfieithir eíSpoi', rhodd. Josephus,

yr un wedd, a esponia y gair corhan fel yn arwyddo 'yr

hyn a eilw y Groegiaid yn rhodd' {Antiq. iv. 4. 4). Nis
gall gan hyny fod un amheuaeth ynghylch ystyr y gair.

Gwnai yr luddewon yn aml gyflwyno yr oll neu ran o'u

heiddo, neu hyd yn od eu personau, fel corban neu rodd i

Dduw. Yn eu dyddiau dirywiedig, os gwnai (jorhan, neu
ofírwm cysegredig, o'r hyn ddylasai gael ei ddefnyddio
at gynnal ei wraig, ei dad, neu ei fam, cymerent arnynt
yn ddrygionus nad oedd arnynt rwymau i'w cynnal ; ac

weithiau i esmwythau eu hunain, cymerent arnynt eu hod
wedi gwneud corban o'u meddianau pan na fyddent (Marc
vii. 1 1). Weithiau tyngent i'w corhan neu rodd (Matt.

xxiii. 18), gan alw trysordy y deml Kop^avâç [corbun)

oblegid raai yno y cedwid y rhoddion (Matt. xxvii. 6).

CÜPJAN'DER-HAD. Dywedir yn Exod. xvi. 31 fod

ymddangosiad y manna â pha un y porthwyd yr Israel-

iaid yn yr anialwch yn debyg i ' had coriander, yn wyn.'

Er yr enwir y Uiw yma, at y maint a'r fílirf y cyfeirir

attynt yma yn benaf ; oblegid yn Num. xi. 7 mae y
darluniad yn fwy manwl : 'A'r manna hwnnw oedd fel had
coriander, a'i liw fel Uiw bdeliwm.' Mae had coriander

yn grwn, o gylch maintioli yd pybyr, yn wyrdd ar y
cyntaf, wedi hyny melyn-wyn neu yn hytrach wyn (Rosen.

Bot. 101). Mae had coriander yn eithaf adnabyddus, a
defnyddir ef mewn physygwriaeth fel moddion i gryfhau

y cylla. Ni wyddys yn iawn pa sylwedd a olygid wrth
bdeliwm.

Mae y coriander (^Coriandrum sativurn) yn tyfu mewn
amrywiol iawn o wledydd. Y mae ganddo gyfí* tal crwn,

wedi ei goroni â lliosogrwydd o flodau bychain gwynion.
Y mae y dail yn Uyfn, ond yn rhanedig iawn. Mae y
planigyn yn un blynyddol, ac yn perthyn i'r dosparth
naturiol Umheìlîjferoe, a phan yn ffres mae ganddo arogl

pur anhyfryd. Y mae wedi dyfod i dyfu yn naturiol

mewn rliai rhauau o Loegr, ond gwrteithir ef yn hel-

aethach yn yr Almaen a deheudir Europe.
COR'INTH, prifddinas Achaia, ac yn gyfleuedig ar

lain gul o ddaiar a ranna rhwng y Pelopennesus, neu y
Morea, ag Attica ar y gogledd. Yn gysylltiedig â hi yr
oedd dau borthladd—Lechfeum ar y gorllewin, a Cen-

chrea ar y dwyrain ; un yn gyfleuedig ar y Môr lonian,

a'r Uall ar y Môr ^Egean ; ac felly yn rhoddi iddi fanteision

neiUduol gyda golwg ar fasnachu ag Europe, Asia, a gog-
ledd Affrica. Daethant gan hyny i fod y marchnadoedd
masnach mwyaf o bawb yn Ngroeg. Canlyniadau naturiol

masnach eang ydoedd cyfoeth a gloddest. Wedi ei magu
ynddynt, esgynodd Corinth mewn gwychder a mawredd;
a darfu i'w themlau prydferth a mawreddog, ei phalasau,

ei chwareudai, a'i hadeiladau cyhoeddus eraill, wedi eu

COIUANDIiIÎ (fOUIANDIU M SATIYLJI).

haddumo â saif-ddelwau, colofnau, penynau, a seil-wadn-

au, ei gwneud hi nid yn unig yn wrthrych yr ymfalcliiai

ei thrigolion ynddo, ond yn wrthrych edmygedd dyeithr-

iaid, ond darfu iddi gychwyn un duU o adeiladu, ac sydd

hyd yn awr yn dwyn ei henw. Gwnai y castell, wedi ei

adeiladu ar graig bron annoresgynadwy, edrych dros y
ddinas, a'i gwneud yn gadarn iawn. Dygodd cyfoeth i

mewn nid yn unig loddest, ond pob math o anifeleidd-

dra a Uygredigaethau yn eu ffurf fwyaf atgas. Yr oedd

trigolion Corinth yn ddiarebol o laes eu moesau, yr hyn
a ddaeth i gael ei fynegi trwy y gair Kopivêia(eiv, gair o'r

o'r un ystyr a scortari. Yr oedd putteiniad cywilyddus a

mwyaf cyhoeddus benywaid yn rhan o wasanaeth Gwener.

Dywed Strabo wrthym fod mil o offeiriadesau a wnaent

butteindra yn rhan o'u defosiwn !

Oddeutu y flwyddyn 244 c.c. ymunodd Corinth a'r

undeb Achajan. Ar ol i'r Rhufeiniaid ymyraeth yn
achosion Groeg, ceisiasant dori i fynu yr undeb; a chwedi

i drigolion Corinth ddangos yr anfri mwyaf i'r cenadau

a ddanfonwyd i'w perswadio i'w roddi i fynu, aeth Mura-

mius y consul a'i fyddin ac a ymosododd ar y ddinas, a

chwedi gorchfygu yc ArchíBans, darfu i'r rhan fwyaf o'r

dinasyddion, er mwyn achub eu hunain, adael y lle y
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noson ganlynol. Wedi myned i mewn i'r ddinas, rhodd-

odd hi i fynu i'w hyspeilio gan ei fìlwyr. Lladdwyd â'r

cleddyí' yr holl wrrywiaid a gafwyd, a gwerthwyd y
gwragedd a'r plant yn gaethion ; ac ar ol i'r saf-ddelwau,

y paintings, a'r pethau mwyaf gwerthfawr gael eu symud
er mwyn eu danfon i Rufain, gosodwyd y tai ar dân, a

Uosgwyd i'r llawr yr holl ddinas. Cyflawnwyd hyn oU
ar orchymyn y senedd i gosbi haerllugrwydd y Corinth-

iaid, y rhai oeddynt wedi tori deddf cenedloedd yu eu

hymddygiad tuag at y cenadau a ddanfonwyd attynt o

Rufaiu. Torwyd i fynu yn awr yr undeb Achsean, a

darostyngwyd Groeg i fod yn dalaeth Rufeinig dan yr

enw Achaia.

Oddeutu can mlynedd wedi hyn, ynghylch 4G c.c. ail-

adeiladwyd Corinth gan Julius Cesar, a phoblwyd hi gan
ymfudwyr Rhufeinig. Daeth yn fuan i fod y ddinas
harddaf yn Groeg.

Oddeutu o.c. 52, fel y tybir yn gyfíredin, daeth Paul
i Corinth, ac aarosodd yno, yu groes i'w arfer gyífredin,

'flwyddyn a chwech mis,' yn ystod pa amser y pregethodd
gyda Ilwyddiant mawr, ac ynghanol erledigaeth a blanodd

eglwys Gristionogol yn y ddinas hono (Act. xviii. 1-18).
Yn mhen rhyw gymaint o amser ar ol ei ymadawiad ym-
ddengys iddo ysgrifenu Ilythyr cyfeillgar attynt, yr hwn
nid ydoedd yn ysprydoledig, o'r hyn lleiaf heb íbd wedi
ei fwriadu er Iles cyfìredinol neu barhaus, ac yn awr wedi
ei golli (1 Cor. v. 9; 2 Cor. x. 10, 11). Cymerodd Ilawer
afreoleidd-dra ac ymraniadau le yn fuan yn eu plith

;

cymerai rliai arnynt fod yn ganlynwyr i Paul, eraill i

Pedr, eraUI i Apolos, ac eraill, a gymerent arnynt fod yn
fwy manwl na'r lleill, yn ganlynwyr i Grist. Darfu eu
gau athrawon wneud eu goreu i ddirymu awdurdod Paul.
Yntau, Ayedi ei ysprydoli gan Dduw, a ysgrifenodd attynt
lythyr hir, yn mha un y cerydda hwynt am eu hymryson-
au, yr amddiffyn ei swydd a'i ymddygiad ei hvm, y cyfar-
wydda hwynt i esgymuno y person ydoedd wedi godinebu
â'i berthynas,^ y rhybuddia hwynt yn erbyn cyfreithio
o flaen ustusiaid paganaidd, tramgwydd yn erbyn eu
gilydd, aflendid, afreoleidd-dra mewn priodas, neu achosi
tramgwydd trwy fwyta pethau wedi eu hoffrymu i eilunod.
Cyfarwydda hwynt i roddi cynnaliaeth ddigonol i'w bu-
geiliaid ffyddlon; a pha fodd i gynnal addoliad cyhoeddus,
yn enwedig pa fodd i gyfranogi o Swper yr Arglwydd,

gyda phob rheoleidd-dra ac ofn santaidd, a pha fodd i

gyrhaedd ac arfer doniau ysprydol
;
yna esponia yn

helaeth, ac yr amddiflyn athrawiaeth yr adgyfodiad, yr
hon a amheuai rhai yn eu plith, neu y gwadent hi ; a
chyfarwydda hwynt i wneud casgliad ar gyfer y Cristiou-

ogion tlodion yn Judea. Cafodd yr epistol hwn effaith

dda arnynt. Ysgrifenodd yr apostol gan hyny ail Iythyr
attynt, yn yr hwn yr eglurlia iddynt sylwedd, gogoniant,
a thuedd yr efengyl ; rhydd iddynt gyfai-wyddiadau i

dderbyn y person ydoedd wedi godinebu â pherthynas,
yr hwn ydoedd yn awr yn ddigon edifeiriol

; gorchymyn
iddynt íbd a'u casgliad yn barod ar gyfer y saint yn
Judea ; a chyda mesur helaeth o hyfdra a gondemnia ei

wrthwynebwyr drygionus, ac a amddiffyn brofion ac
arwyddion ei apostolaeth (Act. xviii. 1-7 ; Epistolau
Cyntaf ac Ail at y Corinthiaid.

Ynghylch o.c. 268 darfu i'r Heruli losgi Corinth yn
ulw. Yn 525 dinystriwyd hi eilwaith bron yn gyíàngwbl
gan ddaiargryn. Oddeutu 1180 cymerwyd hi gan Pioger,

brenin Sicily, a chafodd ei hyspeilio. Yn 1458 cymerwyd
hi gan y Tyrciaid, a pharbaodd yn eu meddiant hwy hyd
1822, pan y cymerwyd hi gan y Groegiaid yn nechreu y
chwyldroad a arweiniodd i sefydliad teyrnas Groeg; ond
yn ystod y rhyfel cafodd Corinth ei darostwng i garnedd
druenus o fythynod tlodion. Lord Carlisle, yr hwn a
ymwelodd a'r Ile yn 1854, a ddywed— ' Pentref digon
cyffredin ydyw hi yn bresenol, gyd ag ychydig arwyddion
o welliant. Mae rhai pileri golygus o hen deml o
wneuthuriad garwach na'r Parthenon, ac efallai un o'r

gweddillion henaf ar glawr o addoliad Groegaidd (Lord
Carlisle, Turhish and Greeh Waters, 337).

CORN, peiriant ynglyn a phen amryw o'r is-greadur-

iaid, megis teirw, hyrddod, a geifr. Defnyddid cyrn gynt
i udo trwyddynt (Jos. vi. 4-6, 8, 13), ac hefyd i gynwys
gwlybion—olew, er esiampl (1 Sam. xvi. 1, 13; 1 Bren. i.

39). Gan y gwna anifeiliaid ymosod â'u cyrn ar eu gel-

ynion, yn gystal ag amddiftyn eu hunain, mae y gair yn
cael ei ddefnyddio yn flSguroI fel arwydd-Iun o allu a
nerth. Yr oedd corn Joseph fel corn unicorn

;
yr oedd

gallu a llywodraeth ei ddisgynyddion yn mhlith Ilwythau
Manasseh ac Ephraim yn anarferol o fawr (Deut. xxxiii.

1 7). Mae dynion drwg yn dyrchafu eu corn pan y balch

ymffrostiant yn êu hawdurdod a'u gallu, ac y bygythiant
ddinystrio eraiU ; a thorir eu cyrn pan y dryllir, neu y
cymerir oddi arnynt eu gallu a'u hawdurdod (Ps. Ixxv.

4-7 ; Jer. xl. 25 ; Gal. ii. 3). Mae Duw yn dyrchafu
corn ei weision pan yr ycliwanega eu gallu neu eu hurddas
'(1 Sara. ii. 1; Ps. Ixxxix. 17,24; xcii. 10; cxii. 9; cx]viii.

14). Geilw Dafydd Duw yn'gorn fy iachawdwriaeth

'

(Ps. xviii. 2), gan ddeall wrth hyny taw efe oedd ei

amdditfynydd a'i waredwr. ' Yna y paraf i gorn Dafydd
flaguro ' (cxxxii. 1 7) : hyny yw, mi a eangaf allu teyrnas

Dafydd.
Arwydda cyrn hefyd freninoedd a theyrnasoedd. Ar-

wydda dau gorn yr hwrdd a ganfu Daniel yn ei weledig-

aeth, deyrnasoedd unedig Media a Persia ; corn hynod ei

afr gwrw rhwng ei Iygaid ydyw A]exander, breniii cyntaf
yr oll o wlad Groeg, yn mysg ei faeslywyddion Ilygad-

graff; y pedwar corn a ddaethant ar eu hol ydyw y
pedair teyrnas i ba rai y rhanwyd ei ymerodraeth ar ol ei

farwolaeth, sef yr Aipht, Syria, Thrace, a Groeg ; y corn

bychan a gyfododd i fynu o un o honynt ydyw Antiochus
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Epiphanes, yr hwn a ymgododd o gyflwr person isel-wael

a gwystl rhyfel i gymaint gallu, ac a wnaeth gymaint o

ddrwg yn yr Aipht a Judea (Dan. viii.) Deg corn

coronog yr ymerodraeth Rufeinig ac Anghrist ydyw y
deg bawd neu deyrnás i ba rai y rhanwyd yr ymerodraeth

Ilufeiuig yn y diwedd, a thros y rhai yr estyu y Pab ei

ddylanwad. Yn nghyfres Eísgob Chandler saif y deg hyn
fel y canlyn :—yr Ostrogoths yn Moesia

; y Visigoths yn
Pannonia, neu Hungary

; y Suevi ueu'r Alans yn Gas-

coigne a Spain
; y Vandals yn Affrica ; y Franks yn

Ffrainc
; y Bui'gundi yii Bui'gundy

;
yr Heruli a'r Thu-

ringi yn Italy ; y Saxons a'r Angles yn Mrydain ; yr

Huus yn Hungary ; a'r Lorabards ar lanau y Danube, a

chwedi hyny yn Italy. Dywed Mede y safent fel y canlyn

yn o.c. 4.56: y Prydeiniaid; y Saxons (y ddau yn Mryd-
ain)

; y Franks
; y Burgundiaus ; y Visigotlis

; y Suevi

a'r Alans
; y Vandals ; yr Alemans yn Germany

;
yr

Ostrogoths, a'u caulynwyr y Longobards ; a'r Groegiaid

yn y rhan ddwyreiniol o'r ymerodraeth. Mae yr Esgob
Lloyd yn eu rhestru yn ol amser eu hymflurfiad yn dal-

aethau, fel hyn; yr Huns ynghylch o.c. 356; Ostrogoths,

377; Visigoths, 378; y Franks, 407; y Vandals, 407;

y Burgundians, 407; yr Heruli a'r Bugians, 476; y
Longobards yn Hungary, 526. Rhestra Syr Isaac Newton
hwynt fel hyn : teyrnasoedd y Vandals a'r Alans yn
Afí'rica a Spain

; y Sueviaid yn Spaiu ; y Visigoths
; yr

Alans yii Gaul neu Ffrainc
; y Burgundians

; y Franks;

y Prydeiniaid; yr Huus; y Lombards; ac yn olaf, rhag-

îawiaeth Ilavenna. Yn ol Esgob Newton, safent fel y
canlyn yn yr wythfed ganrif : Senedd Rhufain ; talaeth

líoegaidd Iiavenna; yLombards; yrlíuns; yi'Alemans;

y Franks
; y Burgundians

; y Goths
; y Prydeiniaid

; y
Saxons. Mae yr aml chwyldroadau yn y talaethau hyn
wedi peri iddynt gael eu cyfrif yn wahanol; ond mae yn
deilwng o sylw fod bron byth er hyny ddeg prif dalaeth

;

ac er nad oeddynt wedi bod bob amser yn ddeg, gellid

eu galw yn ddeg ar gyfrif eu fl'urf ddechreuawl.

Ymddengys yr ai'ferid cyrn yn y Dwyrain fel addum
neu bilyn gwisgo; ond nid oes genym yr un cyfeiriad yn
yr Ysgrythyrau at yr arferiad hynod hwn. Cafodd Dr.

Wilson afael mewn gem hen yn Damascus, ac arni lun

dyn yn gwisgo corn. Yn bresenol cyfyngir y defnydd a

wneir o hono i fenywaid. Dywed Dr. Graham o Damas-
cus :

' Mae un hynodrwydd neillduol yn perthyn i'r ben-

ywaid, sef y corn, yr hwn a rydd iddynt ymddangosiad
gwyllt, fl"yrnig, ac annynol. Mae y penwisg o does, alcan,

arian, neu aur, yn ol cyfoeth y gwahanol ddospeirth.

Dynodir gradd yr hon a'i gwisg wrth ei hyd. Pa uchaf
b'o gradd y foneddiges, hwyaf i gyd ydyw y corn. Mae
rhai honynt yn hwy na llathaid Saisonig. Oddigerth
yn mhlith y dospeirth uchaf, cyfyngir y pen-ddodrefn
Wn i'r benywaid priod. Nid ydynt nemawr byth yn ei

daflu o'r neiUdu. Cysgant yn y corn. Teflir bob amser
gadach mawr dros y corn, a disgyn yn Uaes o gwmpas y
pen a'r ysgwyddau' (Wilson, ii. 186).

COPtPH, y rhan faterol neu ddaiarol o ddyn neu beth.

Yn y sefyllfa bresenol mae ein corph ui yn noturiol, ac

yn y sefyllfa ddyfodol bydd yn yspnjdul; hyny yw, wedi
ei buro gymaint fel na bydd arno eisiau tjwyd, ac mor
weithgar í'el na bydd yn un rhwystr i'r euaid (1 Cor. xv.

44). Mae y corph yn farw ohlegid pecliod, ond yr enaid

ynfyw obhyid cijfiawnder. Oherwydd fod pechod ynom,

rhaid i'n corph farw o farwolaeth naturiol ; ond trwy
gyfiawnder Crist gwna Yspryd bywhaol Duw beri i'n

heneidiau gyfranogi o fywyd tragywyddol (Rhuf. viii. 10).

Gelwir ein holl gorph ni, a holl ddyndod Crist, yn fiorph,

oblegid mae y corph yn eithaf amlwg a gweledig (Rhuf
vi. 12 ; Heb. x. 5); a gelwir yr olaf yn gorph ei gnavKl,

er mwyn ei osod allan yn ei sefÿllfa ddarostyngedig, a'i

wahaniaethu oddiwrth ei gorph dii-gelaidd, sef ei eglwys
(Col. i. 22). Gall corph Crist arwyddo weithiau ef ei hun
yn cyflawni pob cyfiawnder drosom (Bhuf vii. 4; Heb. x.

10). Gelwir yr eglwys yn gorph Crist; mae yn gynwys-
edig o lawer o aelodau neu bersonau wedi eu huno as: ef

ac â'u gilydd trwy ftydd, cariad, a chyfFelybrwydd yspryd

;

a thrwyddo ef y bywheir pob gwir aelod
; y cadarnheir,

ac y cynnelir ef (Eph. iv. 16 ; Col. ii. 19 ; 1 Cor. xii. 12,

13). Gelwir ein llygredd mewnol yn gorph pechod a

marwolaeth. Mae yn gynwysedig o amryw nwydavi wedi
eu cy.sylltu ynghyd, ac y niae o natur Iygredig, ac yn
tueddu dynion i geisio pethau cnawdol, ac ymhyfrydu
ynddynt. Mae yn holl bechadurus, yn achos o weithred-

oedd pechadurus, ac yn brif elfen mewn marwolaeth
ysprydol a thragywyddol (Rhuf vi. 6 ; vii. 24). Corpli

y cysgodau, neu yr arwydd-luniau ydyw yr hyn rag-

ddangosid ganddynt (Col. ii. 17). Corph y nefoedd neu
yr wyhren yn ei dysgleirdeh ydyw ei hymddangosiad glas

digwmwl, ynghyd â ser anneirif yn dysgleirio yn oleu

ynddi (Exod. xxiv. 10). Mae pechodau eraiU o'r tu aUan
i gorph dyn ; hyny yw, nid yw y corpli ond ofleryu iddynt.

ac nid eu gwrtlirych ; ond mae putteindra yn bechod yn
erhyn y corph; mae y corph y pryd hwnw yn ofl'eryn, ac

ar yr un amser efe ydyw y gwrthrych a ddifwynir ganddd

(1 Cor. vi. 18).

COSB. Gan y cyfeiria yr Ysgrythyrau at wahanol
genedloedd, mae ychydig wahaniaeth yn y cosbau a enwir

ynddynt ; ond ni sylwn, yn gyntaf, ar y rhai hyny a

ordeiuiwyd gan Moses, neu y rhai oeddynt mewn arferiad

yn mhlith yr Israeliaid.

Ymddengys llahyddio fel y symlaf a'r parotaf o bawb
cosbau. Mae y defnyddiau yn gylfredin wrth law : ac

hyd yn od er pan yn blant mae dynion wedi arfer taflu

ceryg fel moddion gwrthwynebu neu gosbi gelyn. Nid
ydym yn gwybod fod cenedloedd wedi gwneud defnydd
aml o'r oft'erynau hyn i roddi drwg-weithredwyr i farw-

olaeth ; ond yr oedd appwyntiad neillduol o hono i'r

dyben hwnw am amryw droseddau dan gyfraith Moses
(Lef xxiv. 10-16, 23 ; Num. xv. 32-36 ; Deut. xiii. 6,

11; xvii. 5; xxi. 18-21; xxii. 13, 14, 20, 21, 23, 24).

Nid oedd Uabyddio yn gofyn fawr wybodaeth, a dygid

ef yn mlaen heb lawer o seremoni. Teflid y ceryg cyntaf

gan y tystion ; ac yna cymerid rhan yn y dienyddiad gan

y rhelyw o'r bobl (Deut. xvii. 6, 7). Llabyddio oedd y
duU cyffredinol o osod troseddwyr i farwolaeth yn mhlith

yr Israeliaid, ac yr ydym yn tybied y dylid cymeryd hyny
yn ganiataol pa na fyddo Moses yn enwi un duU arall.

Ymddengys i'r duU hwn o gosbi gael ei barhau hyd yn
od at amser olaf bodolaeth yr luddewon fel cenedl.

Stephan 'a fwriasant allan o'r ddinas, ac a'i llabyddiasant;

a'r tystion a ddodasant eu dillad wrth draed dyn ieuanc

a elwid Saul : a Saul oedd yn cyttuno i'w ladd ef ' (Act.

58 ; viii. 1). Y gwr ieuanc hwn, ar ol dyfod ynvu.

bregethwr ac yn apostol wedi hyn, pan yn adrodd ei

ddyoddefiadau yn achos Crist, a ddywed, ' Unwaith y'm
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llabyddiwyd' (2 Cor. xi. 2.5), gan gyfeirio, mae'n debygol,

at waith yr luddewon yn ei labyddio yn Lystra, pan y
' Uusgasant ef allan o'r ddinas, gan dybied ei fod ef wedi

marw' (Act. xiv. 19, 20). Mae Josephus liefyd yn adrodd

i Auanus yr arch-oíFeiriad ' gasglu ynghyd Sanhedrim y
barnwyr, a dwyn ger eu bron frawd i Grist, yr hwn a

elwid lago, a rhyw rai eraill ; a chwedi iddo ddwyn cy-

huddiad yn eu herbyn fel torwyr y gyfraith, traddododd

hwynt i gael eu llabyddio ' (Joseph. Antiq. xx. 9. 1).

Defnyddid y cleddijf hefyd yu mhUth yr luddewon fel

offeryn cosb marwolaeth. Efallai y gwneid llabyddio

personau unigol pan yn droseddwyr; delhyddid y cleddyf

pan y gosodid Uiaws i farwolaeth (cydm. Üeut. xiii. 6-1

1

ac adnodau 12-18, a xvii. 2-5 ac Exod. xxxii. 2.5-28
;

Num. XXV. 5-9). Nid ymddengys jDa beth ydoedd y
dull o osod i farwolaeth trwy y 'cleddyf Nid oes dim lle

i gasglu y torid penau y troseddwyr. Nid oes dim prawf
o hyn yn nghyfraitli Moses, ac ni chyfarfyddwn ni ddim
ag un esiampl yn yr oU o'r H. D. o fod pen troseddwr
wedi cael ei dori yn mhhth yr Israehaid. Torwyd pen
loan Fedyddiwr gan Herod (Matt. xiv. 3-11); ond mae
yn debygol iddo fenthyca y dull hwn o weinyddu cosb

marwolaeth oddiar y Rhufeiniaid. Pan yr oecld Uawer i

gael eu gosod i farwolaeth gwneid hyny efallai mewn
amrywiol fíyrdd, ac yn y ffordd rwyddaf a pharotaf
Mewn Uawer o enghreifftiau gwneid hyh trivy daro y
troseddwr dan ei bumed ais, oblegid taw o dani yr oedd

y galon yn gyfleuedig—ffordd o osod i farwolaeth ac yr
ymddengys fod yr Israehaid yn gyfarwydd â hi (2 Sam.
ii. 23; iii. 27; iv. 6; xx. 10). Lladdwyd Adonijah,
Joab, a Simei gan Solomon. Dywedir i Benaiah ' ruthro
arno a'i ladd,' trwy y cleddyf, mae'n debygol, er nad yw
hyn yn cael ei enwi (1 Bren. ü. 25, 34, 46).

Yr oedd crogi yn ddull o gosbi ac fuasai yn naturiol yn
taro meddwl deddf-wneuthurwyr. Yr oedd eisoes mewn
arferiad yn yr Aipht. Darfu Pharaoh grogi ei ben-pobydd,
yn ol deougliad Joseph o'i freuddwyd (Gen. xl. 22). Mae
yn ganlynol yn fwy na thebygol na wnaethai Moses ddim
esgeuluso defnyddio y duU hwn o gosbi. Er y cyfeirir

atto yn y gyfraith (Num. xxxv. 4; Deut. xxi. 22, 23), ni

fynegir yn bendant ei fod yn ffordd ddeclireuol o gosbi,

etto mae'n debygol ei fod. Yr ydym yn cael i Dafydd
draddodi saith o ddisgynyddion Saul i'r Gibeoniaid i gael
eu crogi ganddynt (2 Sam. xxvi. 6-9). Ymddengys fod
crogi yn ddull cyffredin o gosbi yn mhUth y Persiaid
(Ezra vi. 11 ; Esther ii. 23 ; v. 14 ; vi. 4 ; vii. 9, 10 ; ix.

13,14). Yn ol cyfraith Moses nid oedd corph y troseddwr
a grogid i aros ynghrog trwy gydol y nos ar y pren, ond
yr oedd i gael ei gladdu ar yr un dydd (Deut. xxi. 22,
23)—darbodaeth ddoeth a thrugarog, ac yn arwydd o
ryw fesur o gynydd mewn gwybodaeth o'r ffordd i drin
drwg-weithredwyr.
Yr oedd llosgi yn gosb ac yr oedd y moddion er ei

gweinyddu bob amser yn liawdd ac yn barod ; ac er yn
echrydus iawn, gallasai ei hechrydusrwydd fod yn gym-
eradwyaeth iddi yn mhHth cenedloedd hanner gwareidd-
iedig. Mae genym esiampl o hyn yn mhhth Indiaid
Gogledd America. Ymddengys nad ydoedd yn anhysbys
mewn cyfnod boreuol yn Nghanaan. Judah, pan ddeall-
odd fod Tamar ei ferch ynghyfraith wedi beichiogi mewn
gobineb a ddywedodd :

' Dygwch hi allan, a Uosger hi'
(Gen. xxxviü. 24). Ni awdurdodwyd hi ond ar ddau

achlysur : un oedd pan yr oedd ymlosgach wedi cael ei

gyflawiii (Lef xx. 14); a'r UaU pan yr oedd mei'ch offeir-

iad wedi halogi ei hun a'i tliad trwy butteinio (xxi. 9).

Nid oes genym un esiampl o weinyddiad y gosb hon.
Mae MichaeUs yn meddwl nad oedd crogi a Uosgi yn

gosbau marwolaeth dan gyfraith Moses ; mae cosbedig-
aethau oeddynt a weinyddid ar ol marwolaeth y trosedd-
wr, fel pe na buasai y gosbedigaeth oedd wedi cael ei

gweinyddu eisoes yn ddigonol am ei drosedd, fel mewn
amseroedd diweddar y torir penau troseddwyr ar ol cael

eu gosod i farwolaeth mewn ffordd arall (Michaelis, Com.
iii. 423). Nid ydym yn gweled un Ue i amheu nad
oedd y ddau ddull o gosbi yn rhai dechreuol, ond y mae
hefyd yn wir y defnyddid hwynt fel ail gosbedigaethau
(gwel, mewn perthynas i grogi, Jos. x. 26, 27; 2 Sam. iv.

12 ; gyda golwg ar losgi, Jos. vii, 25, Ile y dywedir am
Achan : 'A holl Israel a'i Ilabyddiasant ef â meini, ac a'u

Uosgasant hwy â thân, wedi eu Ilabyddio â meini'). Yr
oedd cosb aralí a weinyddid ar ol marwolaeth y troseddwr.
Yr oedd hon yn gynwysedig mewn taflu crug o geryg ar
gyrph y troseddwyr ar ol iddynt farw, er mwyn, efallai,

wasanaethu fel cof-golofn o'u gwarth. Am Achan y
dywedir : 'A chodasant arno ef garnedd fawr o geryg
hyd y dydd hwn' (vii. 26 ;

gwel hefyd viii. 29 ; 2 Sam.
xviii. 17).

Yr oedd yn debygol y gwneid defnydd o (jarchariaá

yn rhyw ffurf neu gilydd fel dull o gosbi. Cawn ef yn
yr Aipht. Darfu i Potiphar, meistr Joseph, ar gam
gyhuddiad a wnaed gan ei feistres, ei 'roddi yn y carch-

ardy, yn y Ile yr oedd carcharorion y brenin yn rhwym.'
Yma hefyd y gosodwyd y 'pen^truUiad a'r pen-pobydd, y
rhai oeddynt wedi pechu yn erbyn eu harglwydd, brenin

yr Aipht.' Mae yn mheUach yn . deilwng o sylw fod y
' ddalfa yn nh y distain,' sef Potiphar (Gen. xxxix. 1 9,

20 ; xl. 1-3). Yn yr anialwch cawn ddau o bersonau
yu cael eu gosod ' yngharchar '—un am gabledd, a'r Ilaìl

am dori'r Sabbath, hyd nes penderfynid pa gosb ychwan-
egol a weinyddid arnynt (Leí xxiv. 10-14; Num. xv.

32-36). Cafodd Jeremiah ei 'gau arno ynghyntedd y
carchar, yr hwn oedd yn nh brenin Judah ' (Jer. xxxii.

2). NaiU ai cyn neu wedi hyn ' y tywysogion a ddigias'-

ant wrth Jeremiah, ac a'i tarawsant, ac a'i rhoddasant yn

y carchardy yn nh Jonathan yr ysgrifenydd.' Gelwir
efyn 'ddaiardy,' ac 'arosodd yno ddyddiau lawer' (xxxvii.

15, 16). Darfu i'r tywysogion gymeryd Jeremiah, 'a'i

fwrw ef i ddaiardy Malciah mab Hammelech, yr hwn oedd

ynghyntedd y carchardy ; a hwy a oUyngasant Jeremiah
i waered wrth raffau. Ac nid oedd dwfr yn y daiardy,

ond tom ; felly Jeremiah a lynodd yn y dom.' Ym-
ddengys taw rhyw le truenus oedd hwn ; ond cafodd yn
ebrwydd ei ddwyn aUan o hono trwy awdurdod y brenin,

a'i osod drachefn ynghyntedd y carchardy (xxxviii. 4-13,

28). Yr oedd carchariad yn y Dwyrain yn gosb lem

iawn, ar gyfrif sefyllfa druenus y carchardai, yr hyn a

wneid yn Ilawer gwaeth trwy wres yr hinsawdd.

Yr oedd curo â giciail yn gosb gyffredin yn mhlith yr

Israeliaid ; ond yr oedd ei therfynau yn bendant o gyf-

yngedig. Nid oedd rhify gwialenodau i fod yn ychwaneg
na deugain (Deut. xxv. 3) ; ac i'r dyben o sicrhau hyn
ymddengys taw yr arferiad cyftredin oedd rhoddi deugain

gwialenod ond un. Ymddengys i'r gosb hon barhatL

hyd ddiwedd yr oruchwyliaeth luddewig. Yr apostol a
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ddywed :
' Gan yi' luddewon bumwaith y derljyniais

ddeugain gwialenod ond un' (2 Cor. xi. 24).

Er nas gellir cyfrif inarwolaeth trwy labyddio neu'r

cleddyf yn gosb esmwyth, etto, o'r tu arall, ni chyfar-

fyddwn ni yn neddf Moses ag un o'r marwolaethau bar-

baraidd, arteithiol, a hir barhaus, o ba rai y niae genym
gynifer o esiamplau yn mhUth cenedloedd Dwyreiniol,

megis gyru polion trwy gyrph drwg-weithredwyr a'u

bliügo yn fyw, ac hyd yn od yn mlihth cenedloedd

Europe mewn amseroedd diweddar, o dori y corph ar

yr olwyn, a íFuríiau eraill o arteithiau. Mae deddfau

a'r cosbedigaethau ynglyn â hwynt, yn gofyn am gael

eu rheoleiddio gan gymeriad a sefyllfa y bobl ar gyfer

pa rai y maent wedi cael eu bwriadu. Yn mhlith pobl

haìiuer gwareiddiedig mae yn ofynol bod y deddfau yn
fwy llym a'r cosbedigaethau yn fwy chwerw, nac yn
mhhth pobl wybodus ac uchel wrteithiedig. Os golygir

rhai o ddeddfau Moses yn llym, etto nis geUir eu cyhuddo
o lymder afreidiol ; a gaUasai nad oeddynt yn rhy lym i

genedl Israel, ar gyfer yr hon y cawsant eu gwneud, gan
yr ymddengys eu bod yn bobl anufudd a gwar galed.

Mewu gwiriouedd yr oedd deddf troseddwyr Moses yn
Uawer Uai gwaedlyd na deddf troseddwyr Lloegr yn more

y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
Mae hefyd yn eithaf teilwng o sylw fod deddfau Moses

yn'Uawer o weUiant ar ddeddfau cenedloedd eraiU yr oes

hono. Mae genym esiampl neiUduol o hyn yn Deut.
xxiv. 16:' Na rodder i farwolaeth dadau dros blant, ac

na rodder plant i farw dros dadau : pob un a roddir i

farwolaeth am ei bechod ei hun.' Mae Moses yma yn
dileu yr hen gyfraith gyflfredin ond eithaf anghyfiawn
hono yn ol yr hon, pan gyflawuid troseddau neUlduol, y
gwneid i rieni ddyoddef am droseddau eu plant, a'r plant

dros droseddau eu rhieni. Ac nis medrwn edrycli ar hyn
mewn un goleu amgen nac esiampl hynod o ddeddf-
wneuthuriad, ddarfod i Moses ar amser mor foreu yn
lianes y byd ddileu trwy gyfraith arferiad a ffynodd cyhyd
wedi hyn yn mhhth y Groegiaid a chenedloedd eraiU.

Os na weithredai rlieolwyr Israel bob amser yn ol ei

gofyuion, nid bai Moses oedd hyny, ac nid yw yn tynu
dim oddiwrth ei ddoethineb a'i ragoroldeb fel deddf-

wneuthurwr (Michaelis, Comment. iii. 400, 404, 418, 421,

422).

Nid oedd deddf Moses o gymeriad gormesol a direswm
deddfau Uawer o genedloedd. Yr oedd wedi ei hysgrifenu,

ac feUy uid yn uuig yn sefydledig, ond yr oedd gan y bobl

gyfle i wybod pa beth ydoedd. Yr oedd barnwyr wedi
cael eu happwyntio i'w gweini (Exod. xviii. 13-26; Deut.
i. 12-18); cai y cyhuddiedig brg^wf rheolaidd ; ac iiis

gaUesid cyhoeddi neb yn euog os nad oedd y cyhuddiad
wedi ei brofi trwy dystiolaeth o leiaf ddau neu dri o

dystion (Deut. xix. 15); ac fel diogelwch yn erbyn gau
dystiolaeth, cosbid yn Uym pwy bynag a'i dygai (xix.

16-21), ac efaUai er mwyn ychwaneg o ddiogelwch, os

condemnid unrhyw droseddwr i ddyoddef marwolaeth, yr
oedd yn ofynol i'r tystion, yn enwedig pan fyddid yn
Uabyddio, fod y blaenaf yn y gorchwyl o gario y ddedfryd
i weithrediad (xvii. 7). GeUir tybied taw ychydig fuasai
nior galon galed a bod yn gau dystion yn erbyn bywyd
eu cymydog, pan y gwyddent, os cai ei gondemnio, mai
hwynt-hwy oeddynt y cyntaf i gymeryd rhan yn y gwalth
o'i osod i farwolaeth.

Gyda golwg ar ddyn-laddiad, yr oedd y dinasoedd
noddfa yn sefydliad trugarog iawn yn sefyUfa farbaraidd

cymdeithas yr amser hwnw, er y gallasai fod dan rai

amgylchiadau yn gydfynedig â Uawer o anghyfleusdra ac

hyd yn od caledi ; etto gaUasai hyd yn od hyn brofi yn
rhwystr rhag esgeuhisdra gyda golwg ar fywyd eraiU.

Nid ymddengys yr edrychid ar swydd dienyddiwr fel

mewn un modd yn un warthus yn mldith yr Israeliaid,

na chenedloedd cymydogaethol. Yn y gwrthwyneb, yr
oedd yn aml wedi ei chysyUtu â swydd iichel yn y wlad-

wriaeth. Yr oedd Potiphar, i ba un y gwerthwyd Joseph,

yn ol ystyr y geiriau Hebraeg, yn 'gadben y dienyddwyr,'

h.y., gard y brenin ; ac yr oedd, fel yr ydjmi wedi gweled
eisoes, garchardy yn ei d, yn yr hwn y cyfyngid tros-

eddwyr yn erbyn y wdadwriaeth (Gen. xxxvii. 36, ymyl
y ddalen ; xl. 1-4). Yn Babilon dai'fu Arioch, yr hwn a

ddeibyn yr un enw (ymyl y ddalen) fyned aUan, yn ddiau
trwy ofterynoUaeth ei swydd, 'i ladd hoU ddoethion Babi-

lou' (Dan. ii. 14). Nebuzaradan, yr hwn a ymddengys fod

yn Uanw swydd uchel yn ngwasanaeth Nebuchodonosor, a

elwir yn ' ben-distain ' (Jer. xxxix. 9-1 4, ymyl y ddalen ;

lii. 12-16, 24, 26, 30; Michaelis, Comment iiL 409;
Gesenius, 317). Yn mhlith yr IsraeUaid cawn yr un
modd Benaiah, mab Jehoiada, un o wyr dewraf Dafydd
ac un o'i brif lywyddion (2 Sam. viii. 18 ; xxiL 20-23),

yn cael ei ddefnyddio gan Solomon i osod i farwolaeth

Adoniah, Joab, a Simei (1 Bren. ii. 25, 34, 46).

Yn yr Ysgrythyrau mae genym hanesion am gosbedig-

aethau cenedloedd eraiU, y rliai a ddynodir gan greulonder

mawr. Weithiau tynid Uygaid carchorion rhyfel, fel cosb

efallai am eu gwrthwynetjiad, ac efaUai hefyd er mw^yn
eu hanaUuogi i gynyg un gwrthwynebiad, neu wneud
ychwaneg o ddrwg mewn amser dyfodol. Pan gymerwyd
Samson gan y Phihstiaid hwy a ' dynasant ' (ymyl y
ddalen, tyUu aUan) ' ei lygaid, ac a'i rhwymasant ef â

gefynau pres ; ac yr oedd efe yn mahi yn y carchardy

'

(Barn. xvi. 21). Pan ddygwyd Sedeciali yn garcharor at

Nebuchodonosor, 'brenin BabUon a laddodd feibion Sede-

ciah yngwydd ei lygaid ef, ac a dynodd lygaid Sedeciah,

ac a'i rhwymodd ef â chadwyni, ac a'i harweiniodd ef i

Babilon, ac a'i i'hoddodd ef mewn oarchardy hyd ddydd
ei farwolaeth' (Jer. lii. 10, 11). Yn y Dwyrain fîyna hyd

y dydd hwn yr arferiad o dynu Uygaid. Tynir Uygaid
tywysogion y teuhi breninol yn aml, os dygwyddant fod

yn gydymgeiswyr a'r breuin fo'n teyrnasu, er mwyn eu
hanaUuogi i eistedd ar yr orsedd.

Mae genym esiampl ychwanegol o lymder cospedig-

aethau Dwyreiniol yn ngwaith Nebuchodonosor yn taflu

Sadrach, Mesach, ac Abednego i ífwrn o dân poeth, yn
unig oblegid gomedd addoU y ddelw aur a gyfodasai efe

yn ngwastadedd Dura; a phan barhauasant i anufuddhau
i orchymyn y brenin, dywedir, 'Yna y Uanwyd Nebuchod-
onosor o Udiawgrwydd, a gwedd ei wyneb ef a newidiodd

yu erbyn Sadrach, Mesach, ac Abednego ; am hyny y
Uefarodd ac y dywedodd am dwymno y íFwrn seithwaith

mwy nag y byddai arfer ei thwymno hi' (Dan. iiL 13-19);

ac hefyd yn ngwaith y brenin yn taflu Daniel i ífau y
Uewod. A phan y cymerwyd ef allan heb ei niweidio

dywedir :
' Yna y gorchymynodd y brenin, a hwy a

ddygasant y gwyr hyny a gyliuddasant Daniel, ac a'u

bwriasant i íFau y Uewod, hwy a'u plant, a'u gwrag-
edd, ac ni ddaethant i waelod y fíau hyd oui orchíygodd
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y llewod liwynt, a diyllio eu hoU esgyrn ' (Dan. vi. 1 G,

23, 24).

Yn mhlith y Rhufeiniaid cawn hefyd y gosb greulon o

groeshoelio ; a dygwyd hi mewn i'r gwledydd a ddaros-

tyngwyd ganddynt. Cafodd ein Harglwydd ei gondemnio

i ddyoddef y gosbedigaeth greulon hon.

Y cyfryw oedd rhai o'r prif goshedigaethau a enwir yn
yr Ysgrythyrau. Yr oedd hefyd gosbedigaetliau ysgafn-

ach ar gyfer rhai troseddau. Pan fyddai rhyw un yn
euog o ladrad, yr oedd yn ofynol gwneud adferiad am yr

hyn a ladrattasai. ' Os,' medd Moses, ' lladratta un ych

neu ddafad, a'i ladd neu ei werthu, taled bum ych am
ych, a phedair dafad am ddafad. Os gan gael y ceir

yn ei law ef y lladrad yn fyw, o eidion, neu asyn, neu
ddafad, taled yn ddwbl ' (Exod. xxii. 1 , 4). Gyda golwg
ar y trosedd a enwir mewn dammeg gan Nathan, dywed-
odd Dafydd nid yn unig, ' Euog o farwolaeth yw y gwr
a wnaeth hyn,' ond ychwanegodd, 'yr oenig a dal efe

adref yn bedwar dyblyg' (2 Sam. xii. 5, 6). Dywed
Solomon mewn perthynas i leidr, ' Os dehr ef, efe a dal

yn saith dyblyg' (Diai\ vi. 31). Dywed Zaccheus y
pubhcan, ' Ôs dygais ddim o'r eiddo neb ar gam-achwyn,
yr ydwyf yn ei dalu ar ei bedwerydd' (Luc xix. 8).

Yr oedd hefyd deddf talu y pwijtli. 'Ac os,' medd
Moses, 'marwolaetli fydd, rhodder eiuioes am einioes,

llygad am lygad, dant am ddant, Uaw am law, troed am
droed, llosg am losg, archoU am archoll, clais am glais

'

(Exod. xxi. 23-25). Gall hon ymddangos yn ddeddf
eithaf resymol a chyfiawn, ac yr oedd yn ddiau yn gyf-

addas i gyfiwr hanner barbaraidd y genedl Hebreaidd pan

y rhoddwyd hi gyiitaf iddi yn yr anialwch, ond yr oedd
tuedd ynddi i feithrin yspryd ymddial ; ac yn ganlynol

cafodd ei dileu gan ein Harglwydd pan y sefydlodd

oruchwyhaeth ragorach yr efengyl (Matt. v. 38, 39). Dan
oruchwyhaeth Moses cyrhaeddai deddf tahi'r pwyth gau
dystion : 'Os cyfyd gau dyst yn erbyn neb, gan dystiol-

aethau bai yn ei erbyn ef, yna gwnewch iddo fel yr amcan-
odd wneuthur i'w frawd' (Deut. xix. 16,1 9). Ymddeng} s

hyn yn gymhwysiad eithaf teg o'r ddeddf.

Yn Exod. xxi. xxii. ac adnodau eraill, cyfarfyddwn ag
anu-yw ddeddfau taledigaethau, ond nid yw yn angen-
rheidiol gwneud sylw manylach o honynt.
COSTliELAU. Yn yr hen amser gynt math o sachau

Uedr oedd costrelau, a chwedi eu gwneud yn gyffredin o

grwyn geifr; ac y mae rhai o'r cenedloedd Dwyreiniol yn
parhau i wneud defnydd o honynt i'r dydd heddyw.
Pan leddir yr anifail, mae yr Arabiaid yn tori ei draed
a'i ben, ac yn tynu y corph allan o'r croen heb agor ei

fol, yn yr un wedd ac y bUngir ysgyfarnogod a chwn-
ingod gyda ni. Gwniant wedi hyn y manau Ue tor-

wyd y gynffon a'r coesau, a phan fyddo wedi ei llanw,

cyljonant hi am ei gwddf Yn y sachau, neu y costrelau

hyn y gosodant ac y cariant, nid yn unig eu gwlyb,
megis dwfr, llaeth, a gwin, ond pethau sychion, ac heb
fod yn agored i gael eu drylho, megis ymenyn, caws, a
mel ; a chwedi rhwbio brasder drostynt, ceir y cadwant
eu cynwysiad mor ffres, ac y diogelont hwynt yn well
rhag Uwch a thrychfílod nac un ffordd arall o'u cadw
(Harmer, Obs. i. 284). Rhywbeth tebyg i hyn efallai

ydoedd y 'gostrel ddwfr' a roddes Abraham i Hagar,
gan ei gosod Mar ei liysgwydd, pan y danfonodd hi a'i mab
Ismael i ffwrdd (Gen'. xxi. 14). Yr oedd v costrelau hyn

yn agored i heneiddio, brecio, ac ymdori. A dyna y
rheswrn paham y darfu i genadau y Gibeoniaid, i'r dyben
i wueud Josua a'r IsraeUaid gredu eu bod wedi dyfod o
wlad bell, ' gymeryd hen sachlenau ar eu hasynod, a hen
gostrelau gwin,' fel pe buasent wedi heneiddio gan feith-

der y daitli (Jos. ix. 4, 5, 12, 13). Mae pobl anwybodus
natur y costrelau a ddefnyddir yn y Dwyrain yn

dueddol i gael eu synu gan ddywediad ein Harglwydd,
' Nid yw neb yn bwrw gwin newydd i hen gostrelau ; os
amgen, y gwin newydd a ddryllia y costrelau, ac efe a
red allan, a'r costrelau a gollir. Eithr gwin newydd sydd
raid ei fwrw mewn costrelau newyddion, a'r ddau a ged-
wir' (Luc V. 37, 38). Ond mae yr amgylchiadau a enwir
yn awr yn esponio y matter, oblegid yr oedd perygl i'r

gwin newydd, tra yn gweithio, beri i'r costrelau hyn, pan
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yn hen, gael eu dryllio, a'r gwin ei golli. Ymddengys nad
ydoedd costrelaid o win yn rhodd anarferol yn yr hen
amseroedd, a hyny i freninoedd (1 Sam. xvi. 20 ; xxv.

18 ; 2 Sam. xvi. 1). Ymddengys y rhodd i ni fel peth
distadl, ond dylid cofio fod y costrelau hyn o gryn faint-

ioli, ac y gallent gynwys amryw o'n costrelau ni. Gostrelau

y nefoedd ydyw y cymylau a gynwysant ac a dywalltant
wlaw a gwlith ar y ddaiar (Job. xxxviii. 37). Dod Jy
nagrau yn dy gostrel; nac anghofia fy ngofidiau, ond cadw
hwynt mewn cof, a dyro i mi dy gydymdeimlad danynt
(Ps. Ivi. 8). Canys ydwyffel costrel mewn mwg (Ps. cxix.

83); yr wyf wedi ymdreulio gan alar a gofid, a chwedi
fy ngwneud brou yn ddiddefnydd.

CliAIG, talp o gareg naill ai uwch ben neu islaw

gwyneb y ddaiar. Gan na symudid creigiau yn hawdd o'u

ìle (Job xviii. 4), arferir y gair yn ffigurol feÌ arwydd-Iun
o sefydlogrwydd

;
gan y gwnaent sylfaen dda i adeilad

(Matt. vii. 24, 25), defnyddid y graig i arwyddo sylfaen

safadwy gobaith ac ymddiried
; gan fod y creigiau yn

fanau i ba rai y cyrchai pobl iddynt ar amserau o berygi

(Barn. xv. 8 ; xx. 45 ; 1 Sam. xiii. 6), arferid hwynt i

arwyddo Ue o ddiogelwch neu amddiffynfa. Yn yr ystyron

yma sonir yn aml am Dduw yn yr Ysgrytliyrau fel

craig : gellir amheu pa un a oes un gydmariaeth yn cael

ei harfer mor aml am Dduw yn yr Ysgrythyr a'r un sydd
wedi ei chymeryd oddiwrtli y graig.

Mewn cyfeiriad at y sefydlogrwydd a'r diogelwch a

i-ydd y graig fel sylfaen i adeilad, dywed ein Harglwydd

:

'Ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys, a phyrth uffern

nis gorchfygant hi' (Matt. xvi. 18). Gan yr arwydda
craig y chwarel o ba un y cloddir ceryg, cydmarir Abraham
a Sarah, uuwaith yn anhebygol o gael plant, i graig :

' Edrychwch ar Abraham eich tad, ac ar Sarah a'ch esgor-

odd ; edrychwch ar y graig y'ch naddwyd, ac ar geudod

y ffos y'ch cloddiwyd o honynt' (Esa. li. 1, 2). Gan fod

creigiau yn anffrwythlon, cydmarir pechaduriaid calon

galed, a diffygiol mewn gweithredoedd da, i greigiau'

(Jer. V. 3 ; Luc viii. 13).
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'A gwr,' medd Esaiah, ' fydd megis ymguddfa rhag y
gwyiit ac yn lloches rhag y dyinestl; megis afonydd dyfr-

oedd inewn sychdir, megis cysgod craig fawr mewn tir

sycliedig' (Esa. xxxii. 2). Gallem ni fod yn dueddol i

feddwl' mai yn achlysurol a than amgylchiadai; cyfyng y
gwneid defnydd o gysgod creigiau; ond mewn rhanau o'r

byd mae hon yn aríeriad gyffredinol. Burchhardt, pan yn
teithio yn Arabia Gerygog, a ddywed :

' Mewn saith awr
a chwarter cyrhaeddasom Wadi el Nasweb, lle y goi'-

phwysasom dan gysgod craig fawr fargodawl, yr hon sydd
yn debygoi wedi cynysgaethu teithwyr â chysgod am
oesoedd. Mae manau cysgodol fël hyn yn eithaf hysbys

i'r Arabiaid ; a clum na rydd y pren acacia (yr uuig bren

y mae digoiíedd o hono yn y dyffrynoedd hyn), oherwydd
fod ei ddail yn anaml, ond ycbydig gysgod, gwnant
ddefnydd o'r cyfryw greigiau, a threfnant eu taith diwr-

nod yn y fath fodd ac i'w galluogi i'w cyrhaedd erbyn

hanner dydd, er mwyn cymeryd eu hunyn' (Burckhardt,

Trav. Sìjr. 477; gwei hefyd Harmer, Obs. i. 309). 'Mewn
llawer o fanau,' medd Hackett, mae diffyg coed yn gwneud
cysgod craig yr unig ddiogelwch a ga personau rhag wres
llosgawl ; ac hyd yn od pan fyddo coed wrth law rhydd

y gi'aig fwy a gwell cysgod, oblegid câu allan yn fwy
etfeithiol Ijelydrau'r haul. Yr oedd yn dda genyf fy hun,

pan yn flinedig wrth farchogaeth, a phan yu orchfygedig

gan y gwres, ddisgyn a gorphwys am ychydig amser yn
nghysgod oerawl craig fargodawl. Nis medr neb sydd
wedi teithio yn y Dwyrain lai na dwyn tystiolaeth i werth

y cyfryw gysgod, neu adgofìo gyda hyfrydwch pa mor
aml y gwnaetli ddefnydd o hono' (Hackett, Illust. 48).

CREADIGAETH. Yn yr Ysgrythyr cawn gyfeiriad

mynych at greadigaeth y byd gan Dduw. Yn y benod
gyntaf o Genesis mae genym, yn neillduol, yr hyn a ym-
ddengys yn hanes manwl o greadigaeth pob peth. Yr
ydys wedi deall fod yr hanes hwn yn dysgu i ni i'r ' nef-

oedd a'r ddaiar, ar hyn oU sydd ynddynt,' gael e\i creu
' yn y dechreuad' (h.y., ynghylch 6000 o fiyneddau yn
ol) ; nad ydoedd mater ei hun yn bodoh" cyn hyny, ac i

])ob peth gael eu ffurfio o ddim ; i'r gwaith gael ei gario

yn mlaen ar chwech diwrnod olynol ; i'r gwahanol ddos-

peirth anifeihaid a plilanigion i gael eu ffurfìo y pryd
hyny ; ac ar y chwechfed dydd i ddyn, y godidocaf o'r

creaduriaid, i gael ei wneud yn olaf. 'Felly y gorplienwyd

y nefoedd a'r ddaiar, a'u hoU hi hwynt' (Gen. ii. 1). Yma,
ynte, yr ymddengys fod genym hanes manwl o waith
mawr ci-eadigaeth, Ond y mae daiareg, yr hon sydd
wedi tyfu i un o'r gwyddonau, yn ystod y ganrif bres-

enol, wedi ein dwyn at ddatguddiadau newydd, dyeithr,

ac aunysgwyliadwy. Mae wedi cadarnhau, tu hwnt i

bob dadl, fodolaeth flaenorol y ddaiar am oesoedd aneirif

;

a bodolaetli arni hi, yu ystod yr oesoedd hyny, anifeihaid

a phlanigion o bob math, ac hyd yn od olyniaeth o wa-
hanol fathau o greaduriaid a phlanigion yn llechres yr
oesau. Yn awr cynwysai hyn sefyllfa pethau nid anhebyg
i sefyllfa bresenol pethau—bodoîaeth awyrgylch, goleuni

a gwres, tir a dwfr, llynoedd a moroedd ; a'r rhai hyn oll

yn waith yr un Creawdwr mawr, sef y Duw am yr hwn
y sonia Llyfr Genesis.

I fanyhi ychydig : nid yn unig mae'r byd hwn wedi
bod mewn bodolaeth, ond y mae wedi myned dan lawer
o gyfnewidiadau a chwyldroadau. Mae amrywiol fathau

greaduridid a phlanigion wedi bod mewn meddiant o

hono-am dymhor, yn aml am hir amser, a chwedi difíanu,

yn ol fel y cymerai chwyldroadau le, neu fel y byddai cyf-

newidiadau mewn hinsawdd neu ymborth, neu amgylch-
iadaii eraill, ya gwneud eu bodolaeth hwy yn anmhosibl.

Mae miloedd o iywiogaethau wedi eu cJoddio allan o'r

graig, a chyd â'r eithriad o ychydig gannoedd o fathau,

gan mwyaf yu gynwysedig o gregin môr, ac i'w cael yn y
creigiau uchaf, nid oes neb o honynt yn cyfatteb i'r rhai

sydd yn bodoU yn awr ar Avyneb y ddaiar. Yn Europe
ceir hwynt hyd ddyfnder o G^- o fiUtiroedd, ac ni cheir

dim esgyrn un creaclur sydd yn byw yn awr yn ddyfhach
na yofed o'r dyfnder yma. Mae yr hoU greaduriaid eraill

yn rhywiogaethau a dospartliiadau yn anhebyg i gread-

uriaid byw yr amser presenol ; ac y mae y casghad yn
anwrthwynebadwy iddynt fyw a marw ajn creadigaeth

y rhywiogaeth bresenol. Yn wir, mor wahanol oedd yr
hinsawdd yn yr amserau boreuol hyny, oblegid yr oedd
hi yn Uawer cynhesach nac yn bresenol, fel nas gallasai

ond ychydig o'r creaduriaid presenol fyw y pryd hwnw.
Y"n ystod yr hoU gyfnod y 'darfu creaduriaid ymddangos
gyntaf ar wyneb y ddaiar, nid oes dim llai na pliump neu
chwech (mae rhai yn golygu cynifer a deg neu ddeuddeg)
o hihogaethau cyfain o greaduriaid wedi diflanu, a chael

eu dilyn gan eraiU; fehy gelhr ystyried fod y ddaiar wedi
newid ei thrigoHou o'r hyn leiaf hanner dwsin o weithiau.

Etto darfu i bob dosparth o'r rhai hyn drigo yma yn ddigon

hir i adael carneddau o'u gweddillion ar ol. Yn awr mae
yu sicr nad yw y defnyddiau er cynyrchu creigiau wedi
ymch^yyddo i fwy o drwch na 100 neu 200 o droedfeddi

er pan y mae dyn ar wyneb y ddaiar. Mae profìon na
cheir gweddUHon na gweithiau dyn yn ddyfnach na'r

rhan uchaf o'r haenen arwynebol a eilw daiaregwyr yn
allutium. Ond pe buasai dyn yn byw tra yr oedd yr

haenau eraUl yn cael eu ffurfìo, nis gelHr rhoddi un
rheswm paham na cheir ei esgyrn â ffrwythau ei lafur yn
gymysgedig â rhai creaduriaid eraill, y rhai sydd mor
IHosog yn y creigiau i ddyfnder o chwech neu saith miHtir.

Maent o'r un cyfansoddiad fferyUol ag esgyrn creaduriaid

eraill, ac heb fod yn fwy agored i ddadfeiHo. Yn ystod

y 6000 mlynedd diweddaf nid oes ond un rhan o bum
cant o'r creigiau haenedig wedi ei ffurfìo, ac er nas geUir

cyfrif y ffaith hon yn f'esuriad cywir (ond yn unig fel

dynesiad atto) o'r amser a gymerwyd gan yr hen greigiau

i ymffurfìo (oblegid mae gwir oedran y beUen ddaiarol

yma yn bwnc nas medr gwyddoneg ei benderfynu), etto

mae yr hoU foddion cydmariaethol o fewn ein cyrhaedd

yn ein galhiogi i ddweud fod ei hoedran yn ddirfawr

—

efaUai yn fìhynau o flynyddoedd (Hitchcock, lieligion of

Geolofjij, 49, 152, 156).

Yn awr, rhwng darganfyddiadau daiaregol a hanes

Moses, fel y deonglir efyn gyffredinol, y mae anghysondeb

ymddangosiadol. Mae daiareg, gan hyny, wedi cael ei

chyfrif fel gwyddon anffafriol i grefydd, mewn canlyniad

i'r hyn ddysg gyda golwg ar hynaflaeth y byd ; ond
annoeth iawn ydyw coleddu ofnau o'r fath mewn perth-

ynas i unrhyw beth sydd wedi ei sefydlu fel gwirionedd.

Llawer gwell ydyw cydnabod yr anhawsder, hyd yn od

pe nad aUwn ei esponio a'i gmodi â phethau eraiU a

gyfrifwn yn wirionedd. GaUwn ei osod i lawr fel eg-

wyddor, nas gaU fod dim anghysondeb rhwng gair a

gweithredoedd Duw. Gyda golwg ar hynafiaeth y byd,

nid yw daiai'eg, mewn gwirionedd, yn groes i air Duw

;

23
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nid yw yn wrthwynebol ond i'n deongliad ni o liono, a

cliynortbwya ni i'w iawn esponio. Yr ydyin wedi casglu,

oddiwrth hanes Moses, nad oedd y ddaiar yma ddim yn
bodoli, ac nad oedd, yn yr un modd, nac anifeiliaid na

phlanigion yn bodoli o flaen y cyfnod at ba un y cyfeiria

yr hanes hwnw ; ond er fod y casgliad liyn yn eithaf

uaturiol, nid oes genyra ni un hawl i'w dynu. Ni
warantid mo hono gan yr hanes ; cael ei gymeryd yn
ganiataol yn gwbl ddarfu iddo. Bwriadwyd yr Ysgryth-

yrau i ddysgu i ni yn unig wirionedd crefyddol a moesol;

ni fwriadwyd mo hono i ddysgu gwyddoneg i ni. Gan
nad ydym i ddysgwyl athrawiaethau crefyddol mewn
traethodau ar wyddoneg, felJy nid ydym i edrych am
ddarganfyddiadau gwyddoneg yn yr Ysgrythyrau Sant-

aidd. Nid ydym i ddysgwyl cael y geiriau a arferir yn
cael eu defuyddio yn eu hystyr wyddonegawl cyfyng

;

ond gan i'r Ysgrythyrau gael eu hysgrií'enu at ddyn
pan yr oedd cymdeithas mewn cyflwr cyntefig a syml,

ac heb feddu fawr wybodaeth ynghylch ymddangos-
iadau allanol, mae yr iaith a ddefnyddir, fel y gallesid

dysgwyl, mewn cydgordiad a r drychfeddyliau a ífynent.

Er esiampl, siaradant am gyfodiad a machludiad yr haul,

fel pe buasai yr haul yu troi yn ddyddiol o gwmpas
y ddaiar (Ps. xix. 4-6; civ. 19; Preg. i. 5); ac mor
ddiweddar a'r unfed ganrif ar bymtheg o'r cyfnod Crist-

ionogol, ar ol i Copernicus ddangos taw nid yr haul oedd
yn troi, ond y ddaiar bob "dydd ar ei hechel, dygid

awdurdod yr Ysgrythyr yn mlaen yn erbyn y dargan-

fyddiad mawr ; ac mor gyfangwbl mae'r ymddangosiad
wedi cymeryd meddiant o feddyhau pobl, fel y mae ser-

yddion yn gystal a phobl gyfí'redin yn gwneuthur defnydd
o'r un iaith i'r dydd heddyw. Yn wir pe buasai dargan-

fyddiadau presenol seryddiaeth a daiareg, y telescope a'r

microscope, wedi cael eu rhagweled yn y Beibl, tueddasent

i'w niweidio, yn nghyfrif y rhai yr ysgrifenwyd ef ar eu
cyfer ar y cyntaf, fel datguddiad oddiwrtli Dduw, gan yr
ymddangosasent yn holl anghredadwy iddynt, a dyna
reswm dros y priodoldeb o'i fod yn cyfyngu ei him i un
amcan mawr—sef datguddio gwirionedd moesol a chref-

yddol ; a phan wneid cyfeiriadau at ymddangosiadau
naturiol dyma hefyd oedd y rheswm dros gyfaddasu yr
iaith oedd mewn arferiad cyff'redin ar y pryd i sefyllfa

gwybodaeth yn mlilith y bobl at ba un yr ydoedd wedi
cael ei annerch.

ÎSíid oedd gan ddyn un dyddordeb crefyddol neillduol

yn yr hyn oedd wedi cymeryd lle filoedd neu filiynau o

flynyddoedd cyn i drefn bresenol pethau gael ei sefydlu
;

canys â hono yr oedd a wnelai efe yn benaf A dyma yw
sefyllfa pethau yn awr i gymaint graddau fel nad yw y
werinos, hyd yn od mewn gwledydd Cristionogol, yn
cymeryd fawr sylw o ddarganfyddiadau seryddiaeth,

daiareg, a chaugenau eraiU o wyddoneg. Mae yn canlyn
yn uaturiol oddiwrth hyn oll, os buasai i ddatguddiad
oddiwrth Dduw roddi un math o hanes o'r greadigaeth,
taw nid am gyfundraethau oeddynt wedi myned heibio ér
ys oesau, ond am drefn bresenol pethan o ba un yr oedd
dyn yn rhan, ac mewn gwirionedd yn brif ran. Dyna
yn ganlynol a gawu ni yn hanes Moses am greadigaeth y
byd. Nid oes yuddo un cyfeiriad at sefyllfa pethau mewn
amserau aethant heibio. Yr oedd y ddaiar yn awr mewn
cyflwr o adfail, a rhydd Moses hanes adgyweiriad yr
adeilad teg—adnewyddiad, ueu yn hytrach ail greadig-

aeth, yr hwu yn awr a gymerodd le, fel amlygiad synfawr
allu, doethiueb, a daioni Duw ; a'r cyfan yn cyrhaedd

dros dymhor o chwech diwrnod naturiol.

Er mor synfawr ydyw darganfyddiadau daiareg gyda
golwg ar fiUynau o oesoedd sydd wedi myned heibio, mae
yn deilwng o sylw ua rydd i ni un wybodaeth mewn
perthynas i gyflwr y ddaiar ar yr amser at ba im y cyf-

eiria hanes Moses. Yma mae mor ddystaw a'r bedcl. Ac
nid oes genyrn un hanes eglur iawn o un cyfeiriad. Yr
unig gyfrir a allwn gyfeirio at yr amser yma yw \\n

Moses : 'A'r ddaiar oedd aflunaidd a gwag, a thywyllwch
oedd ar wyneb y dyfnder' (Gen. i. 1). EfaUai ua fedrwn
ni ddim esponio y geiriau hyn yn sicr a goleu, ond
ymddangosant yn darlunio sefyllfa o anrhefn—o gymysg-
edd ac annybendod—efallai o fyd mewn adfeiliau. Yn
01 yr ystyr a roddir i'r geiriau gan Gesenius (104, 857),

arwyddant, 'A'r ddaiar oedd anghyfanedd, ac yn wag.'

Yn awr, gau nad yw daiareg yn rhoddi un wybodaeth
mewn perthynas i sefyllfa y ddaiar ar yr amser at ba un
y cyfeiria hanes Moses, felly yn yr un modd ni rydd i ni

un hyspysaeth, a thybied taw byd mewu adfeiliau ydoedd
(tybiaeth ac y mae daiareg yn gauiatau i ni wneud), gyda
golwg ar yr hyn fuasai yn angenrheidiol i'w ddyrchafu

o'i sefyllfa ddadfeihedig i íyd mor llawn o drefn, gor-

wychder, a phrydferthwch, a'r hwn a drigianwn ni yn
bresenol, na chwaith gyda golwg ar yr hyn wnawd i

ddwyn oddi amgylch yr amcan hwn. Mae ei datgudd-
iadau wedi darfod yn awr, a gedy ni yrna yn y tywyllwch
yn gyfaugwbl.

Yn awr, ar y dybiaeth y gallasai y ddaiar fod yn fyd

mewn adfeihaii, nid ydyra yn canfod y byddai un anhaws-
der i dderbyu y dybiaeth y gallasai fod adferiad o'r byd
adfeiHedig hwn, mewn rhan mewn flibrdd o adnewyddiad,
ac mewn rhan mewn ffbrdd o greadigaeth ; ac y gallai y
rhan fwyaf o'r benod gyntaf yn Genesis fod yn hanes

Uythyrenol a syml. Ar y matter hwn mae daiareg yn
hollol ddystaw, neu yn hytrach cynysgaetha ffeithiau

pwysig yn cadarnhau y poslblrwydd (nid i ddweud teb-

ygolrwydd) o hyn, yn y creadigaethau bob yn ail a'r

difrodiadau olynol, y rhai a ddangosir fod wedi cymeryd
Ue ar ein daiar ni yn ystod oesau blaenorol.

Hyd yma nid ydym yu canfod fod daiareg yn cyfodi

unrhyw rwystrau gyda golwg ar haues Moses ara y
greadigaeth. Daiareg mewn cysylltiad á seryddiaeth

sydd yn cyfodi rhwystrau. Hysbysir ni gan Moses
ddarfod i Dduw ddweud y dydd cyntaf, 'Bydded goleuni;

a goleuni a fu. A Duw a wahanodd rhwng y goleuni

a'r tywyllwch. A Duw a alwodd y goleuni yn Ddydd,
a'r tywyllwch a alwodd efe yn Nos' (Gen. i. 3-5). Dywed
yn mhellach i Dduw ar y pedwerydd dydd ' wneud dau
oleuad mawrion

; y goleuad mwyaf i lywodraethu y dydd,

a'r goleuad Ueiaf i lywodraethu y nos : a'r ser hefyd a

wnaeth efe, Ac yn fi^urfafen y nefoedd y rhoddes efe

hwynt i oleuo ar y ddaiar (i. 16, 17). Yn awr gan fod,

yn ystod oesau oedd wedi myned heibio, luoedd o gread-

uriaid a phlanigion wedi yn olyuol feddianu y ddaiar, a

chan nas gallasent fyw heb wres a goleuni, mae yn rhaid

fod digonedd o'r ddau wedi eu darbodi—mwy cyflawn nac

a wneir ar gyfer trefn bresenol pethau. Trwy ba foddion

y gwneid hyn nis medrwn ddweud ; ac nid nid yw yn
hawdd dychymygu am un ffbrdd lieblaw trwy offeiynol-

iaeth haul, lloer, a ser fel, os nid yr unig ff*yuonellaa
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goleuni a gwres, etto eu prif ffynonellaii. Ac olierwydd

liyn dichon ein anhawsderau ni gyfodi, fel y gwnant mewn
rliai anigylchiadau eraill, oddiar ein hanwybodaeth a'n

hanallu. Ond i ddoethinéb a gallu aufeidrol nis gallasai

fod un anhawsdra i ddyfeisio a darbodi digonedd o

oleuni a gwres, a pha beth bynag oedd yn angenrheidiol

er cynnal yr hiliogaetliaii olynol o auifeiliaid a phlanigion

y rhai a boblant y ddaiar. jNIae yr hiliogaeth bresenol o

anifeiliaid a ^ìhlanigion, a dyn yn benaeth arnynt, o radd
uwch ua neb fu o'u blaen yn y cynoesau, ac nid ym-
ddengys yn anhebygol fod gwell moddion yn cael eu
defnyddio i ddarparu goleuni a gwres ar gyfer ei thrig-

olion Jiewydd a mwy íìafriedig, a gallai y moddion rhag-

orach hyn fod yn gynwysedig yn nghreadigaetli haul,

lloer, a ser. Yn flaeuorol i'w liurfiad, yn ol haues Moses,

yr oedd goleuni wedi cael ei greu eisoes, ac yr oedd
Duw "wedi gwahanu rhwng y goleuni a'r tywyllwch.

Dyraa ynte lle ceir goleuni yn annibynol ar yr haul, y
lloer, a'r ser ; ac y mae hyn yn naturiol yn awgrymu y
drychfeddwl y gallasai y ddaiar fod wedi derbyn goleuni

a gwres oddiwrth íFynonellau eraiU heblaw y rhai y der-

byuiwn ni hwynt oddi wrthynt. Gyda golwg ar wres,

gallasai cyflwr tauawl mewnol y ddaiar efallai gynysg-
aethu digonedd o hono. Ni wnawn ond sylwi yn mhell-

ach nad yw yn beth i synu atto, i fod hanes creadigaeth

cyfundraeth bresenol pethau—gweithred wedi ei symud
mor bell oddwrth bob profiad dynol—yn cynwys llawer

iawn nas raedrwn na'i ddeall na'i esponio.

Ond os yw daiareg wedi cyfodi rhwystrau gyda golwg
ar hanes Moses am y greadigaeth, mae wedi gwneud
gwasanaeth dirfawr i achos crefydd trwy gadarnhau ac

eglurhau gwirioneddau eraill o'r fath bwysicaf. Mae yn
pertìTeithio y rhesymau dros fodolaeth a pheríFeithderau

Duw. Er y dylai y rheswm a gyfyd oddiar y pi-ofion o

fwriad yn ei weithredoedd o'n cwmpas foddloni unrhyw
ymofynydd ynghylch bodolaeth Duw, etto yn mhlith

philosophyddion yr amserau presenol mae dyniou i'w cael,

a'r rhai hyny yn dwyn enwau enwog, y rhai sydd wedi
dysgu athrawiaethau atheistaidd, fel pe buasai rhyw allu

hanfodol mewn natur, ac annibynol ar Dduw personol, yr

hwn a alwant yn ddeddf naturiol, trwy yr hou y gellir

esponio a chyfrif am ddechreuad ac ymddaugosiadau y
gyfundraeth bresenol o bethau ; a gallai fod ymofynwyr
gonest a chywrain y rhai ni ewyllysiont gael gwared ar

Dduw, y rhai, serch hyny, a allant deimlo amheuon yn
llechu yn eu meddyliau pa un ai nad yw y byd wedi bod-

oli er tragywyddoldeb, ac y gallasai yn bosibl fod olyniad

tragywyddol o auifeiliaid a phlanigion, fel y canfyddwn
ni fod olyniad rheolaidd o honynt mewn amser, ac i fod y
symudiadau a'r cyfnewidiadau a welwn ni mewn gwrth-
r^'^chau difywyd wedi cyrneryd lle er oesau tragywyddol.

Yn awr y mae wedi dygwydd mewn oes lle mae annuw-
iaeth dan gochl philosophi wedi dyrchafu ei phen, ac

yn taenu ei gwenwyn dinystriol yn mhlith pob math
o feddyliau, i ddaiareg gyfodi, a chynysgaethu profion

diymwad nad yw y drefn bresenol o bethau wedi hanfodi

er tragywyddoldeb. Cynysgaetha brofion anwrthwynebol
taw yn lle bod olyniad tragywyddol o'r anifeiliaid a'r

Ilysiau sydd yn awr ar y ddaiar, mae wedi bod, yn y
gwrthwyneb, nid yn unig greadigaeth, ond creadigaethau

olynol, pob un o'r rhai a ddug dystiolaeth ddiamheuol dros

fodolaeth Cynlluuiwr, Bwriadwr, a Chreawdwr. Gwn-

aethai hyd yn od un weithred o greadigaeth ddangos hyn
tu hwnt i bob dadl, ond grymusir y rheswm, os yn bosibl,

neu o'r hyn lleiaf dangosir ef mewn goleu newydd a thar-

awiadol, gan bob cyfryw weithred olynol o greu. Mae y
rheswm, fel y dywed Paley, yn ymchwyddo wrth edrych
arno o bob tu. Mae y ftaith o ddechreuad cydmariaethol
diweddar yr hil ddynol yn cynysgaethu esiampl hynod
darawiadol, nid yu unig o fodolaeth bwriad a chynllun,

ond weithred newydd ac uwch o greadigaeth na dim a
ddarfu ei rhagflaenu, gan brofi nid yn uuig fodolaeth

Duw, ond yn cynysgaethu eglurhad ueillduol o'i wybod-
aeth a'i ddoethineb, ei allu a'i fedr, ei ddaioni a'i haelioni,

ynghyd â phriodoleddau eraiU ei natur. ' Nid rhywbetli

rhwng llysieuyn a'r flurf isaf o fywyd anifeilaidd ydyw
dyn, ond creadur digon amryw-ran i gynwys miliwn o
i'anau, a chwedi ei gynysgaethu a dau o brif briodoleddau

bywyd, sef teimladrwydd ac ymgrynhoad, yn y graddau
uchaf ; ac uwchlaw pob peth, yn meddu deall a galluoedd

moesol Ilawer mwy rhyfeddol na'i wneuthuriad a'i fywyd
auifeilaidd' (Hitchcock, 7i'e/?(/tt of Geology, 158).

Er, yn hanes eiu byd ni, hyd yn od dan y drychfeddwl
nad 5'dyw wedi bodoli ond yn imig ynghylch 6000 o

flyneddau, fod genym amryw amlygiadau gogoneddus o'r

Duwdod, etto mae daiareg yn estyn ac yn eangu cylch

ein gweledigaeth. Wrth gario ein meddyliau mor bell

yu ol i'r tragywyddoldeb sydd wedi paso, yn y gwahanol
gyfnewidiadau y dengys i ni fod y ddaiar wedi myned
danynt

;
yn y gweithredoedd olynol o greadigaeth a

gymerasaut le bob yn ail a gweithredoedd olynol o ddin-

ystr
;
yn y cofnodau anfesuradwy màe y rhai hyn wedi

gymeryd i fynu—mae genym brofion ac esiamplau o

fawredd cynlluniau Duw ac anchwiliadwyaeth ei tì'yidd.

Yn ol y golygiadau a ffynasant yn hir, collir ni yn íuan

yn yr olwg ar y briodoledd hono yn y natur ddwyfol

;

ond mae daiareg yn ein cario ni yn ol trwy gyfnodau

anfesuradwy, o un gorphwysfan i'r Ilall, gan ddangos i ni

bethau materol a theimladwy, ar y rhai y gallwn sefydlu

ein golygon hyd nes ydym yn y diwedd wedi ein colli yn

y dyfuder anfeidrol.

CREDÜ. 1. Rhoddi cred i adroddiad o flTaith (Gen.

xlv. 26). 2. Rhoddi cydsyniad i wirioneddau crefydd,

o'r hyn leiaf y fath gydsyniad ac nad yw yn dyfod i fynu

i ffydd achubol yn Nghrist (Act. viii. 13). 3. Credu yr

hyn ddywed y Beibl ynghylch lesu Grist, ac ymddiried

ynddo yn unig am gadwedigaeth (loan iii. 14- 16 ; Act.

iv. 12 ; Gal. ii. 16). Dyma yw yr hyn elwir yn íFydd

achubol ; trw'y hon y cyrhaeddwn ran yn Nghrist, ac yn
hoU fendithion ei iachawdwríaeth—maddeuaut, santeidd-

had, gwaredigaeth oddiwrth y llid a ddaw, a bywyd
tragywyddol yn y nefoedd. 4. Ymddiried yn, neu ddib-

ynu ar Dduw am gyflawniad o'i addewidion, a chyfraniad

i ni ryw fendithion neillduol (Ps. xxviii. 13). 5. Bod yn
ddiysgog sicr o ryw wirionedd neu ffaith (lago ii. 1 9).

CRE'TE, neu Ca'ndia, ynys yn Môr y Canoldir, ar y
deheu-orllewin i Asia Leiaf Yr oedd ei thrigolion yn

enwog gynt fel bwa-saethwyr, ond yr oeddynt hefyd yn
warthus ar gyfrif eu ffalsder, eu trythyllwch, a'u môr-

ladradau. Mae Cretiaid yr amser presenol yn debyg
iawn i'r hyn oeddynt yn nyddiavi'r apostol—' celwyddog,

drwg fwystfilod, boliau gorddiog' (Tit. i. 12, 13). Maent,

yn Dyrciaid ac yn Roegwyr, y cymeriadau mwyaf dryg-

ionus, fel y gwyr pawb, yn y Levant (Hartley, Bcs. 108).
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Daetlì y Tyrciaid, ar ol gwarchae, am bedair blynedd ar

luigaiu, ar yr holl ynys, yn íeistri arni yu 1609, ac yn eu

dwylaw hwy y mae yn bresenol.

Awgryniir gan Philo fod Uawer o luddewon yn yr hen

amser yn Crete ; ac ymddengys fod Cretiaid yn mysg y
Uiaws y rhai ar ddydd y Peutecost a synent wrtli 'glywed

yr apostolion yn llefaru yn ei iaith ei hun ' (Act. ii. 5, 6,

11). Ar ddychwehad y Cretiaid hyn i'w gwlad eu huuain,

mae yn naturiol i ni dybied iddynt wneud yn hysbys i'w

cydwladwyr yr hyn oeddynt wedi ei weled a'i glywed

yn Jerusalem. Nid yw yn ymddangos yn eglur pa un a

ddarfu i Paul ymweled a Crete yn ystod ei lafur gweini-

dogaethol yn Asia Leiaf ; nid oes genym un hanes am y
cyfiyw ymweliad yn yr Actau; etto yn niwedd ei epistol

at Titus dywed, ' Er mwyn hyn y'th adewais yn Crete,

fel yr iawn drefnit y pethau sydd yn ol, ac y gosodit

henuriaid yu mhob dinas, megis yr ordeiniais i ti' (i. 5).

Ymddengys y cynwys hyn nid yn unig fod Cristionogaeth

wedi gwueud cryn gynydd eisoes, ond ei fod ef ei hun
wedi ymweled a hi yn ddiweddar gyda Titus. Mae yn
anmhosibl dweud yu sicr pa bryd y gallasai hyn gymeryd
lle. Yn yr haues a roddir i ni am fordaith Paul i Rufain

dywedir i'r Uong 'hwylio islaw Creta;' ond nid oes un Ue

i dybied fod Titus gyd ag ef y pryd hyny, na bod ganddo
yntau, wrth baso, un cyíle i'w lanio ef (Act. xxvii. 2, 7,

12, 13, 21). Yn yr epistol ei hun dywed, ' Bydd ddyfal i

ddyfod attaf i Nicopohs, canys yno yr arfaethais auafu' (iii.

12). Yn awr, os darfu i Paul, fel mae yn ddigon tebygol,

ddyoddef dau garchariad yn Rhufain, mae yn bosibl y
gallasai ymweled a Crete yn y cyfwng, a chael cyfle felly

i adael Titus yn yr ynys, a gallasai wedi hyn gael achlysur

i wueud y cais uchod.

CREU. 1 . Dwyn i fodolaeth ; flfurfio, gwneud, heb
gynwys uu drychfeddwl gyda golwg, ar pa un a ydoedd
yr hyn greid allan o sylweddau ac oedd yn bodoli yn
flaenorol neu beidio (Col. i. 16; Dat. x. 6). Yr ydys
wedi tybied yn gyfíredin fod y gair Hebraeg. ^<"15, a'r un
Groeg Rtí^ö), yu cynwys y drychfeddwl o greadigaeth

allan o ddim ; ond y mae darganfyddiadau daiareg, er

heb benderfynu dim gyda golwg ar fíurfiad gwreiddiol

mater, yn ei wneud yn debygol i'r byd a ddygwyd i

fodolaeth, fel y darlunir gan Moses, ac y cyfeirir atto

mewu rhanau eraill o'r Ysgrythyr, gael ei flfurfio allan o

ddefuyddiau ac oeddynt yn bodoli yn flaenorol.

2. Furfio allan o sylwedd rhag-fodolawl (1 Cor. xi. 9).

Ffurfiwyd Adda ac Efa, y godidocaf o weithredoedd
Duw ar y ddaiar, o ddefnyddiau rhag-fodoláwl, Adda
allan o 'bridd y ddaiar,' ac Efa allan o 'asen a gymerwyd
o ochr y dyu' (Gen. ii. 7, 21, 22 ; iii. 19).

3. Dwyn i fodolaeth yn ysprydol ; adnewyddu yr enaid
dynol, a newid cwrs bywyd

;
planu grasusau achubol a

doniau ]le nad oeddynt o'r blaen (Eph. ii. 10 ; iv. 24).

4. Adgyweirio oddiwrth wrthgihad ; adferu i fywyd
ysprydol (Ps. li. 10).

5. Cynyrchu yn nghwrs rhagluniaeth (Esa. xli. 19, 20;
xlv. 7; lxv. 17,18).

CRIST. 1. Enw swyddol yn cyfatteb i'r gair Hebraeg
Messiah, ac yn arwyddo eneiniog yn y ddwy iaith. Pan
ddefnyddir ef yu yr ystyr hyn dylai y banod peuodol gael
ei osod bob amser o'i flaen—?/ Crist.

2. Cyfenw ein Harglwydd. Pan yr arferir ef yn yr
ystyr hyn ni ddylai banod gael ei osod o'i flaen.

Yn yr H. D. mae y gair n^Eî'Ö yn cael ei gyfieithu bob
amser, ond yn Dan. ix, 25, 26, yn eneiniog, gan nad at

bwy y cymhwj'sir ef, pa un ai breninoedd, ofleiriaid,

prophwydi, neu mewn rhai enghreiff'tiau at bersonau ac
nad oedd un tebygolrwydd eu bod wedi myned trwy un
sereraoni o'r fath (Ps. cv. 1.5); cymhwysir ef at darian

(2 Sam: i. 21), ac at Cyrus, tywysog paganaidd (Esa xlv.

1); ond yn y T. N. cyfieithir y gair Groeg XpicrTof bob
amser Crist. Yn ein cyfieithiad ni, fodd bynag, mae
llawer iawn o ddiffyg cywirdeb gyda golwg ar y defnydd
wneir o'r banod mewn cysylltiad ag ef, gan y gadewir ef
allan yn aml lle dylasai fod i mewn. Yr oedd yr enw
Crist yn ddechreuol yn llawn cymaint o gyfenw, neu enw
swyddol, a'r gair Bedyddiwr, yr hwn a gymhwysid at ei

ragflaenor, ac yr oedd yr un a ddefnyddid fel y cyfryw â'r

bauod mor rheolaidd mewn cysylltiad ag ef a'r llall yn y
T. N. Etto gwna ein cyfieithwyr, y rhai a ddywedant y
Bedyddiwr, a'i- rhai mewn nifer o enghreifftiau a ddywed-
ant >j Crist, arfer yn fwy cyffredin yn unig yr enw Crist.

Yn awr am yr un rheswm ac oedd dros gyfieithu ó BaxTio--

Toç
jj Bedyddiwr, dylasent gyfieithu ó X|OtcrToy y Crist, Ue

bynag y gosodir y banod o flaen y gair. Trwy beidio

gwneud felly mae wedi taflu llawer o dywyllwch dros rai

adnodau, a mawr wanhau ystyr eraill. Er esiampl, dyua'r

cwestiwn a ofynwyd gan lesu i'r Phariseaid (Matt. xxii.

42) :
' Beth a dybygwch chwi am Grist ?

' Nis gellîr

edrycli ar y gair a ddefnyddir fel hyn, heb un banod
priodol neu anmhenodol, neu un gair i benderfyuu ei

ystyr, oud fel cyfenw, ac nis gellir deall y cwestiwn a
ofynodd ef ei hun mewn un ffbrdd arall gan ddarllenwr
annysgedig ond fel ffbrdd i dynu oddi wrthynt eu syn-

iadau mewn perthynas iddo ei hun. I'r cyfryw rhaid yr
ymddangosai y cwestiwn yn gyfystyr a 'Beth a dybygwch
chwi am lesu"?' Yr oedd gan hyny y rheswra cryfaf di'os

gadw yn agos at yr iaith wreiddiol yn y Ue liwn, gan taw
amcan amlwg ein Harglwydd ydoedd tynu allan eu syn-

iadau, nid yn ei gylch ef ei huu yr hwn a ofynodd y
cwestiwn, a'r hwn y gwyddai a gyfrifent yn dwyllwr, ond
mewn ffbrdd gyffredinol niewn perthynas i'r person yr
hwn, dan y titl o Fessiah, a ddysgwylient hwy eu hunain
am <lano :

' Beth a dybygwch chwi am ?/ Crist ?
' Mae

genym esiamplau o'r un natur yn yr adnodau canlynol,

yn y rhai mae y banod yn rhoddi ystyr neUlduol i'r gair;

oud gan fod eiu cyfieithwyr wedi ei adael allan, ni a'i

gosodwn ef i mewn :
—'A chwedi i Herod alw ynghyd yr

holl arch-offeiriaid ac ysgrifenyddiou y bobl, efe a ym-
ofynodd a hwynt pa le y genid // Crist' (Matt. ii. 4). 'A'r

lesu a attebüdd ac a ddywedodd, Pa fodd y dywed yr
ysgrifenyddion fod y Crist yn fab Duw 1

' (Marc xii. 35).
' Yr un ff'unud yr arch-offeiriaid hefyd, yn gwatwar, a
ddyxvedasant wrth eu güydd, Eraill a waredodd, ei hun
nis gall ei wared. Disgyned g Crist, brenin yr Israel, yr
awrhon oddi ar y gi'oes, fel y gwelora, ac y credora ' (xv.

31, 32). 'Ac un o'r drwg-weithredwyr a grogasid a'i

cablodd ef, gan ddywedyd, Os tydi yw ìj Crist, gwared
dy hun a ninau' (Luc xxiii. 39). 'Onid oedd raid i

jj

Crist ddyoddef y pethau hyn a myned i'w ogouiant ?

Felly yr oedd raid i ij Crist ddyoddef, a chyfodi o farw y
trydydd dydd' (xxiv. 25, 26, 46). 'Yna y dywedodd
rhai o'r Hierosolymitiaid, Nyni a adwaenom hwn o ba le

y mae ; eithr pan ddel ij Crist;, nis g^vyr neb o ba le y
mae. A llawer o'r bobl a gredasaut ynddo, ac a ddywed-
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asant, Pan ddelo y Crisfc, a wna efe fwy o arwyddion na'r

rhai hyn a wnaeth hwn ? Eraill a ddywedasant, Hwn
yw ?/ Crist. EraiU a ddywedasant, Ai o Galilea y daw y
Cristl Oiii ddywedodd yr Ysgrythyr, Mai o had Dafydd,
ac Bethlehem, y dref lle bu Dafydd, y inae y Crist yn
dyfod' (loan vii. 27, 31, 41, 42).

Mae'r esiamplau hyn allan o'r Efengylau ; mae y rhai

canlynol allan o'r Actau :
—'A Phaul, yn ol ei arfer, a aeth i

mewn attynt, a thros dri Sabbath a ymresymodd â hwynt
allan o'r Ysgrythyrau, gan egluro a dodi ger eu bronau,

mae rhaid oedd i y Crist ddyoddef, a chyfodi oddiwrth y
meirw ; ac mai hwn yw ?/ Crist lesu, yr hwn yr wyf fi yn
ei bregethu i chwi ' (xvii. 2, 3). 'A phau ddaeth Silas a

Timotheus o Macedonia, bu gyfyng ar Paul yn yr yspi'yd,

ac efe a dystiolaethodd i'r luddewon mai yr lesu oedd y
Crist. Canys efe a orclifygodd yr IuddeAvon yn egniol,

ar gyhoedd, gan ddangos trwy yr Ysgrythyrau, mai lesu
yw ;/ Crist' (xvüi. 5, 28). GelUd rhoddi Ilawer o

esiamj)lau eraill, ond mae hyn yn ddigon.

Yn awr er yígall darllenydd wneud allan ystyr yr
adnodau hyn fel y rhoddir hwynt yn y T. G, etto mae y
banod 'y' jn gwneud y dywediadau yn fwy eglur a

pheuodol, ond nid yn fwy felly nac a drosglwyddir yn
amlwg gan y geiriau yn yr iaith wreiddiol.

Ond daeth y gair Crist, er yn ddechreuol ond enw
darluniol o swydd, oddiwrth fynychdra ei gymhwysiad at

un person, a dim ond un, i gael ei ddefnyddio fel cyfenw.
' Ymddengys,' medd Dr. Campbell, ' i'r defnydd yma o'r

gair ddechreu yn fuan ar ol ei esgyniad
;
yn ystod ei

fywyd nid ymddengys i'r gair gael ei ddefnyddio un
amser yn yr ystyr hyn.' Ond mae llawer o adnodau yn
yr Efengylau ac a ddygant yr ymddangosiad ei fod wedi
ei arfer fel cyfenw, megis yn Luc ii. 11; xxiii. 2 ; loan
xvii. 3 (gwel Middleton on Gr. Art. 193). Yn yr Epistolau

gall fod yn a,nhawdd penderfynu pa un a ydyw i gael ei

gymeryd fel enw swyddol, neu gyfenw, ond lle mae an-

hawsder nid yn aml o un pwys.

Heblaw y ddau ystyr cyntaf hyn, arferir y gair yn
ffigurol mewn rhai ystyron eraill yn y T. N. megis-^

3. Yr eglwys Gristionogol, neu y gymdeithas hono o

ba un y mae Crist yn ben :
' Canys fel y mae y corph yn

un, ac iddo aelodau lawer, a holl aelodau yr un corph, cyd
byddont lawer, ydynt un corph; felly y mae Crist liefyd'

(1 Cor. xii. 12
; gwel hefyd ad. 27 a Gal. iii. 16).

4. Athrawiaeth Crist :
' Eithr chwychwi nid felly y

dysgasoch Grist ' (Eph. iv. 20).

5. Yspryd a thymer Crist :
' Fy ruhlant bychain, y

rhai yr wyf yn eu hesgor drachefn, hyd oni fturfier Crist

ynoch' (Gal. iv. 19).

6. Y bendithion a gyfranir gan Grist :
' Canys fe a'n

gwnaed ni yn gyfranogion o Grist, os daliwn ddechreuad
ein hyder yn sicr hyd y diwedd (Heb. iii. 1 4 ; Campbell,

Efcwiylau, i. 217, 220, 223, 227, 228, 234).

CÍiIST lESU, a anwyd, yn ol yr amseryddiaeth cyff-

redin, yn y flwyddyn o oed y byd 4000, pedair blynedd
cyn dechreuad yr hyn a elwir y cyfnod Cristionogol.

Lle ei enedigaeth ydoedd Bethlehem, dinas yn Judah,
ychydig filltiroedd ar y dehau i Jerusalem ; ond tra etto

yn faban cymerwyd ef gan Joseph a Mair ei fam i'r Aipht,

er dianc rhag cael ei ladd gan Herod frenin ; ond gan i'r

tywysog hwnw farw yn fuan wedi hyn, dychwelasant i

wlad Judea, nid, fodd bynag, i Bethlehem, ond i Nazareth,

dinas yn Galilea, lle yr oeddynt wedi trigo o'r blaen
(Matt. ii. 1, 14, 21-23 ; Luc ii. 4). • Yma y dygwyd ef i

fynu (Luc iv. 16); ond yr unig amgylchiad adroddir am
dano pan yn fachgen yw iddo íyned i fynu i Jei-usalem ar
wyl y Pasg, a phan yr oeddynt hwy wedi cychwyn ar eu
taith tuag adref, iddo yntau aros ar ol ; a phan ddych-
welasant i'w geisio, bu iddynt ar ol chwilio tridiau, 'ei

gael ef yn y deml, yn eistedd ynghanol y doctoriaid, yn
gwrandaw arnynt, ac yn eu holi hwynt.' Ac ar waith ei

l'am yn dweud wrtho, 'Fy mab, paham y gwnaethost felly

a ni,' attebodd yntau, ' Oni wyddoch chwi fod yn rhaid i

mi fod ynghylch y pethau a berthyn i'm Tad ' (Luc ii.

41-49). Dywedir yn aml iddo weithio wrth ei grefít fel

saer gyd â'i dad Joseph. Efallai hyny, gan ei fod yn
ai'feriad yn mhlith yr luddewou i ddysgu rhyw grefft i'w

plant ; ond prin y cyfiawnheir ni i sylfaenu tyb o'r fath

ar Marc vi. 3, wedi ei gydmaru â Matt. xiii. 55, yn enw-
edig pan gymerom i ystyriaeth wahanol ddarlleniadau yr
adnod flaenorol. Pau yr oedd ynghylch deg ar hugain
oed (yn o.c. 27 yn ol yr amseryddiaeth cyffredin) bedydd-
iwyd ef gan loan Fedyddiwr yn yr lorddonen (Luc iii.

21-23); ac ymddengys i hyn gael ei ganlyn yn union-

gyrchol gan ei demptasiwn yn yr anialwch (Luc iv. 1).

Ond ni ddechr-euodd ei weínidogaeth gyhoeddus, yn ol yr

amseryddiaeth hwnw, cyn o.c. 30, ynghylch tair blynedd

yn ddiweddarach, pan yr ydoedd yn 33 o oed o leiaf.

Ymddangosai nad ydoedd loan yn ngharchar pan ddyg-
wyddodd yr amgyíchiadau a adroddir yn loan i. 29-51;
ond ymddengys Matthew a Marc fel yn dweud ei fod yn
ngharchar pan ddechreuodd ein Harglwydd ei w^einidog-

aeth gyhoeddus (Matt. iv. 12-25; Marc i. 14-22); ond
darlunia loan ef fel yn arfer ei weinidogaeth ar yr un
pryd ac yr arferai yntau ei weinidogaeth (loan iii. 22-30).

Cyfrifir yn gyfiredin i'w weinidogaeth barhau ynghylch

tair blynedd a hanner ; ac felly, rhaid ei fod, ar amser
ei farwolaeth, o.c. 33, rhwng 37 a 38 o oed. Dyna yn
eglur ydyw y casgliadau ellir dynu oddiwrth yr amser-

yddiaeth cyffredin, er y tybir gan ddarllenwyr cyfíredin

iddo ddyoddef yn y 33fed flwyddyn o'i oed—gan y Ilyncir

i fynu yn oes y byd y pedair blynedd gyntaf o'i fywyd.

Nid ydyw cyfyngder maes gweinidogaeth ein Harg-

Iwydd mewn un modd yn anheilwng o sylw. Ni chyr-

haeddai mewn un modd dros yr oll o'r wlad ; Galilea

ydoedd prif faes ei lafur. Talai ymweliadau hefyd a

Jerusalem, ond ni wnai hyny, ni feddyliem, oud ar uchel

wyliau yr luddewon (loan ii. 13, 23 ; v. 1 ; vii. 1,2, 9,

10; X. 22, 23; xii. 1; xiii. 1; Matt. xxi. 1, 10, 11; xxvi.

2). Nid oes dim son am dano yn myned yn mhellach i'r

dehau, hyd yn od i Bethlehem, Ile ei enedigaeth, er nad

oedd ond ychydig filltiroedd o bellder. Ar y dwyrain

cawn ef un tro yn paso trwy Jericho (Luc xix. 1), ac yn
croesi Llyn Tiberias amryw weithiau i'w lanau dwyrein-

iol (Matt. viii. 23, 28 ; xiv. 13, 22, 34 ; xv. 39 ; xix. l).

Ar y gogledd aeth i drefydd Cesarea Philippi (Marc viii.

27); ac ar y gorllewin i gyffiniau Tyrus a Sidon (vii. 24;

Matt. XV. 21)—yr nnig fan y dynesodd at lanau Môr y
Canoldir. Wrth d' .thio rhwng Jerusalem a Galilea aeth

amryw weithiau trwy wlad y Samariaid (loan iv. 3-5, 43

;

Luc ix. 51-53; xvíi. 11). Nid yw yr efengylwyr wedi

bod mor fanwl a rhoddi i ni hanesion daiaryddol am weini-

dogaeth ein Harglwydd ; ond y mae y rhai sydd newydd
gael eu henwi yn rhoddi i ni ddrychfeddwl cyffredinol am
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faes ei lafur, ac nid ymddengys yn un helaeth iawn. Mae
ryw sut yn syn na lydd dini un o'r tri efengylwyr cyntaf

un hanes ain ei fod yn Jerusalem cyn ainser ei ddyoddef-

iadau diweddaf
Yn nghyfansoddiad ei berson mae Crist lesu yn gwa-

haniaethu yn hanfodol oddiwrth hoU deuhi Adda. Ynddo

ef mae wedi ymuno natur Duw a natur dyn. Addefir ei

ddynoliaeth hyd yn od gan y sawl a wadant ei dduwdod;

a gosodir Uawer o bwys arni fel pe byddai ddim ond dyn.

Ond dysg yr Ysgrythyr ei dduwdod yr un mor eglur a'i

ddyndod.
•

1. Cysylltir ef â Duw'r Tad mewn ífordd a dull amlyg-

awl o'i dduwdod, megis yn loan x. 30 ; 1 Cor. viii. 6 ;

Matt. xxviii. 19; 2 Cor. xiii. 14; 1 Tim. i. 2. Cyfarchiad

cyífredinol Paul yn ei Epistolau ydyw'r olaf

2. Dywedir yn bendant ei fod yn Dduw (loan i. 1 ;

Rhuf ix. 5 ; Phil. ii. 3 ; 1 Tim. iii. 16 [?] ; Tit. ii. 13).

3. Priodolir perflfeithderau dwyfol iddo (Col. ii. 9 ; Heb.

i. 8, 10-12 ; xiii. 7, 8 ; Dat. i. 8, 11 ; xxii. 13 ; wedi eu

cydmaru ag Esa. .xliv. 6 ; Matt. xviii. 20 ; Dat. ii. 23
;

wedi eu cydmaru â 1 Bren. viii. 39).

4. Priodolir gweithredoedd dwyfol iddo (loan i. 3 ; Col.

i. 15-17; Heb. i. 2, 3, 10; loan v. 21 ; Matt. xxv. 31-46;

2 Thess. L 6-10).

5. Rhoddir addoliad ac anrhydedd dwyfol iddo (loan

V. 22, 23 ; Heb. i. 6 ; Esa. vi. 1-3 ; wedi eu cydmaru ag
loan xiL 41; 1 Cor. i. 2 ; xvL 22 ; PhiL iL 9-11 ; 2 Tim.

iv. 18 ; Dat. L 4-6
; v. 8-14 ; viL 9-17).

Yn y rhanau o'r Ysgrythyr ydym w^edi goíîhau yr

ydym wedi cyfyngu ein hunaiii i'r adnodau sydd yn
cynwys profion uniongyrchol a diamheuol o dduwdod ein

Harglwydd. Mae amryw adnodau eraiU yn cynwys yr
un athrawiaeth, a'r rhai mae genym ryddid i'w hesponio

yn yr un ífordd ; megis, 1 Cor. x. 9, wedi ei chydmaru â

Num. xxi. 5, 6 ; Marc L 1-3, a Luc i. 76, wedi eu cyd-

maru ag Esa. xL 3, 9-11, a Mal. iü. 1 ; Jer. xxiii. 5, 6
;

Judas 4; 1 "Tim. vL 15, 16, a Dat. xix. 13, 16; loan xviL

5 ; 2 Thess. iL 16, 17 ; 2 Cor. xii. 8-10.

Mae amryw adnodau eraill y rhai y gellir eu hesponio
yn rhwydd a naturiol ar y dybiaeth o'i dduwdod, y rhai

nis medrir eu deongli ar y dybiaeth o'i ddyndod yn unig.

Mae y dull y sieryd ysgrifenwyr y T. N. am Grist lesu,

a'r syniadau a amlygant tuag atto yn cynwys gwahaniaeth
goruchel rhyngddo a dynion eraill, gan nad pa mor enwog
y dygwyddent fod. Am y patrieirch, y prophwydL neu
y tywysogion enwocaf, ni ddefuyddiant iaith ac sydd yn
dynesu at yr hon ddefnyddiant mewn perthynas i Grist
lesu (loan L 14 ; xx. 27, 28 ; Rhuf viiL 16," 17, 32-39

;

2 Cor. viii. 9 ; Eph. iiL 14-21 ; Phil. L 20-23 ; 1 Pedr L

8; 2 Pedr L 10, 11, 16, 17; iiL 18; 1 loan L 22, 23;
Dat. i. 7, 13-16; xxiL 16, 20). Efallai nad ydyw yr
adnodau hyn, ac amryw rai eraill, yn cynwys profion
pendant o dduwdod Crist, etto dyna'r unig dybiaeth ar
ba un y gellir cyfrif am danynt; maent yn hoUol anespon-
iadwy ar y dybiaeth o'i ddyndod yn unig. A'u cymeryd
yn y goleu hyn, cadarnhant y profion o dduwdod Críst.

CRISTION, enw ar ganlynwyr Crist, a roddwyd iddynt
yn gyntaf yn Antiochia, yn Syria, yn debygol oddeutu
o.c. 43. Nid yw ddim yn debygol iddynt dderbyn yr
enw hwn oddiwrth yr luddewon." Defnyddient hwy iaith,
pan yn son am danynt, amlygawl o gasineb a dirmyg.
Galwent hwy 'sect y Nazareniaid' (Act. xxiv. 5). Phylip,

un o ddisgyblion cyntaf Crist, a'i geilw yn ' lesu o Nazar-
eth;' ond yr atteb a dderbyniodd oedd, 'A ddichon dim da
ddyfod o Nazareth ?

' (loan L 45, 46). Heblaw hyny, yr
oedd rheswm ychwanegol paham na wnai yì" luddewon alw
disgyblion lesu wrth yr enw Cristionogion. Yr un ystyr

yw y gair Crist a Messiah ; a chan nad pa mor ddall a

rhagfarnllyd y gaUasent fod mewn perthynas i'r matter
hwn, ni wnaethent byth ddefnyddio gair raor gysegredig

i flaenllymu gair o wawd neu ddirmyg ; ac nis galíaseut

ei ddefnyddio mewn modd difrifol i ddynodi y rhai oedd
yn ddilynwyr un a fíuantai fod y Messiah neu y Crist—
twyllwr yr hwu oedd, yn eu golwg hwy, wedi cael ei

gyfiawn osod i farwolaeth waradwyddus. Ac nid yw
yn debygol i ganlynwyr Crist roddi yr enw hwn iddynt

eu hunain. Yn Actau yr Apostolion, ac yn eu HepistoÌau,

galwant eu hunain yn írodyr, disgyblion, credinwyr, saint.

Dim ond mewn dau fan arall y cawn ni y gair Cristion

yn cael ei ddefnyddio (Act. xxvi. 28, a Pedr iv. 16), ac

yn y ddau le gellir ei ystyried fel gair a ddefnyddid gan

y rhai oedd oddi allan, ac heb fod yn perthyn i'w corph

hwynt. Mae yn ddigon tebygol y buasai disgyblion

Crist yn ei deimlo yn rhyfyg i gyfenwi eu hunain ar enw
ac oedd yn eu cyfrif hwy 'uwchlaw pob enw.' Nid oes

fawr amheuaeth, gan hyny, na ddarfu yr enw hwn ddech-

reu gyda'r cenedloedd, y i'hai a ddechreuasant ganfo'd fod

y sect hon mor wahanol oddiwrth yr luddewon fel y
gellid yn briodol roddi iddi enw newydd. Yr oedd y gair

Cri'st yn ddiau yn cael ei arfer yn aml mewn cyfeillach

gan y credinwyr, fel y gwyddom y gwnaent ei arfer yn
eu Ilythyrau. Crist oedd teitl yr hwTi a gydnabyddent
hwy fel eu meistr, eu Uywydd, a'u j^enaeth. CyÔesent
ddarfod i'r Crist hwn gael ei groeshoelio ; ond haerent

ei fod wedi adgyfodi oddiwrth y meirw, a'i fod wedi
esgyn i'r nefoedd gan eistedd ar ddeheulaw Duw. Felly

cafodd yr enw Cristion yn naturiol le yn iaith ddir-

mygus eu gelynion. Ar y cyntaf, mae genym bob Ile

i gasglu taw enw o ddirmyg a gwawd ydoedd. Yn
wir, yr oedd pobl Antiochia yn nodedig am ddyfeisio

enwau o wawd, ac am droi eu harabedd yn offeryn i greu
chwerthin ar ben eraül (Conybeare, i. 129).

Mae rhai yn tybied fod y ferf a ddefuyddir yn Act. xi.

26 yn arwyddo iddynt gael eu galw tricy ddwyfol ap-
pwyntiad yn Gristionogion yn gyntaf yn Antiochia (Dod-
dridge, ar yr adnod); ond er y gellir ei ddefnyddio yn yr
ystyr hyn mewn rhai adnodau, arferir ef hefyd Ue na
fwriedid trosglwyddo y drychfeddwl hwn o gwbl (gwel

Rhuf. viL 3). Mae yr esponiad uchod, yn ein barn ni, yn
gyfrif mwy syml a naturiol o'r matter.

CRISTIONOGAETH: Ei Dechreuad a'i Chynydd.
Gellip dweud fod goruchwyliaethau y patrieirch a Moses
yn rhagarweiniol i'r oruchwyliaeth Gristionogol ; ond yr
oedd rhai amgylchiadau yn gysylltiedig á'r olaf y rhai a
ymddangosant felly mewn modd arbenig. Yr oedd gwlad
Canaan, Ile yr oedd cenedl Israel wedi ymsefydlu, yn y
rhan fwyaf ganolaidd o'r byd adnabyddus y pryd hwnw.
Yr oedd yn gyfleuedig yn mlaen Môr y Canoldir, ac felly

yr oedd ganddi fíbrdd ar dir ac ar fôr i wledydd Asia
Ddwyreiniol, i rai o brif wledydd Europe, i'r Aiplit, a
rhanau o Affrica ; tra, tua'r dwyrain, yr oedd ganddi er

ys hir amser gysylltiadau ag ymerodraethau maAV'rion

Assyria, Babilon, a Persia. Trwy offerynoldeb y caeth-

gludiadau Assyriaidd a Babilonaidd yr oedd Uawer iawn
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o ddisgyiiyddion Abraliarn wedi eii symud a'u sefydlu yn

y gwledydd hyn, a gellir tybied iddyut daenu ynddynt
ryw ycliydig wybodaeth ain y gwir Dduw. Gwnaeth y
cytieithiad o'r H. D. i'r iaith Roeg, a'r hwn gyfieitliiad a
eíwir yn gyíFredin y Septuagint, gyfranu help at gyrhaedd
yr un amcan—yn enwedig yn yr Aipht, Asia Leiaf, yn
Groeg, ac hyd yn od yn ItaÌi

;
yn m1iob man, mewn gair, lle

llefarid yr iaith. Gyda golwg ar Palestina ei hun, oi'dein-

iwyd gweinidogaeth loan Fedyddiwr niewn modd neilh

duol i ' barotoi fíbrdd yr Arglwydd,' ac ymddengys i lawer

iawn gael eu bedyddio ganddo. ' Yna yr aeth aUan atto

ef,' medd Matthew, ' Jerusalem, a hoU Judea, a'r holl wlad
o amgylch yr lorddonen, ac a fedyddiwyd ganddo ef, gan
gyíFesu eu pechodau (iii. .5, 6). Er y tybir yn gyffredin

nad oedd Uawer o Iwyddiant yn gydí'ynedol â gweinidog-

aeth ein Harglwydd, etto efahai fod ei effeithiau yn fwy
nac a ddychymygir yn gyíiredin. Yn ninas Jerusaleni,

yn uuiongyrchol ar ol ei esgyniad, dywedir fod rhif y dis-

gybUon ynghylch ' chwech ugain' (i. 15); a dywed yr
apostol Paul iddo, rhwng ei adgyfodiad a'i esgyniad, gael

ei ' weled gan fwy na phum cant brodyr ar unwaith ; o'r

rhai mae y rhan fwyaf yn aros hyd yr awrhon ; eithr rhai

a hunasant' (1 Cor. xv. 6). Prin yr oedd yr apostoUon

wedi dechreu ar eu gweinidogaeth, pan, ar ddydd y
Pentecost, y ' Uanwyd liwynt â'r Yspryd Gh\n, ac a
ddechreuasant lefaru â thaíbdau eraiU, megis y rhoddes

yr Yspryd iddynt ymadrodd. Ac yr oedd yn trigo yn
Jerusalem, luddewon, gwyr bucheddol o bob cenedl dan

y nef.' ' Parthiaid, a Mediaid, ac Elamitiaid, a thrigoUon

Mesopotamia, a Judea, a Chappadocia, Pontus, ac Asia,

Plirygia, a PliamphiUa, yr Aipht, a pharthau Libya, yr
hon sydd gei'Uaw Cyi'ene, a dyeithriaid o Rvifeinwyr,

luddewon, a phroselytiaid, Cretiaid, ac Arabiaid, yr ydym
ni yn eu clywed hwynt yn llefaru yn ein hiaith ni fawrion

weithredoedd Duw. A synasant oU, ac amheuasant, gan
ddywedyd y naiU wrth y UaU, Beth a all hyn fod. A
chwanegwyd attynt y dwthwn hwnw ynghyîch tair mil

o eneidiau.' Ac ycliydig adnodau nes yn mlaen, dywedir
i'r 'Arglwydd chwanegu beunydd at yr eglwys y rhai

fyddent gadwedig' (Act. ii. 1-11, 41, 47). Parhaodd yr
apostolion, yn enwedig Pedr ac loan, eu Uafur, a'r can-

lyniad oedd i flaenoriaid yr luddewon ' osod dwylaw
ariiynt, a'u dodi mewn dalfa hyd di'anoeth, canys yr oedd
hi yn awr yn hwyr. Eithr Uawer o'r rhai a glywsant y
gair, a gredasant, a rhifedi y gwyr a wnaed ynghylch
pum mil' (iv. 1-4). Pa un a ydym i ddeall wrth hyn
íbd y rhif blaenorol o 3000 wedi ei chwanegu yn awr i

5000, neu fod 5000 o ddychweledigon ychwanegol, sydd
anhawdd dweud ; ond tueddir ni at y dybiaeth flaenaf.

Yn ganlynol ymddengys i diychineb Ananias a Sapphira
wneud argraph ddofn ar feddyliau llawer, canys dywedir
i ' luaws o wyr a gwragedd yn credu gael eu chwanegu
attynt ' (v. 11, 1 4). Ll^nwaith yn ychwaneg, darfu i'r

arch-offeiriad a rheolwyr yr luddewon 'ddodi eu dwylaw
ar yr apostolion, a'u rhoi yn y carchar cyffredin,' ond wedi
hyn, ' beunydd yn y deml, ac o d i d, ni pheidiasant a
dysgu a phregethu lesu Grist.' 'A gair Duw a gynydd-
odd ; a rhifedi y disgyblion yn Jerusalem a amlhaodd yn
ddirfawr, a thp-fa fawr o'r offeiriad a ufuddhasant i'r

ÍFydd' (v. 17, 18, 41, 42; v. 7).

Dyna'r fath gynydd wnaeth yr efengyl yn Jerusalem
ar y cyntaf: tybir i hyn gymeryd lle o fewn ychydig

amser wedi esgyniad ein Harglwydd. Ond yn awr, os

nid o'r blaen, cymerodd gylch eangach. Ar ol marwolaeth

y merthyr cyntaf Stephan, ' bu erlid mawr ar yr eglwys
oedd yn Jerusalem ; a phawb a wasgarwyd ar hyd g"wled-

ydd Judea a Samaria, ond yr apostolion.' 'A'r rhai a
wasgarasid a drainwyasant gan bregethu y gair' (viii. 1,

4). Darfu i'n Harglwydd, pan ddanfonodd ei ddisgybl-

ion allan, ' orchymyn iddynt, gan ddywedyd, Nac ewch i

íFordd y cenedloedd, ac i ddinas y Samariaid nac ewch i

mewn ; eithr ewch yn hytrach at ddefaid cyfrgolledig t
Israel' (Matt. x. 5, 6). Eithr yn awr eangwyd eu commis-
síwn, ' Ëwch i'r hoU fj'd, a phregethwch yr efengyl i bob
creadur' (Marc xvi. 15); 'Ewch a dysgwch,' neu disgybl-

wch neu gwnewch ddisgyblion o'r, 'holl genedloedd' (Matt.

xxviii. lü). Yn ganlynol, aeth Phylip, un o'r saith di-

acon, ' i waered i ddinas Samaria, ac a bregethodd Grist

iddynt; ac yn gymaint ac i Iwyddiant gydfyned â'i lafur,

darfu i'r apostoiion, pan glybuasant dderbyn o Samaria
air yr Argîwydd, anfon attynt Pedr ac loan ; a chwedi
iddynt dystiolaethu a Ilefaru gair yr Arglwydd, hwy a
ddychwelasant i Jerusal.em, ac a bregethasant yr efengyl

yn Ilawer o bentrefi y Samariaid' (Act. viii. 5, 14, 25).

Ac yn awr derbyniodd Phylip gommìsiicn neiUduoI i fyned

i'r dehau, ac yno tarawodd wrth ' wr o Ethiopia, eunuch
galluog dan Candace, brenines yr Ethiopiaid, yr hwn a

ddaethai i Jerusalem i addoli.' Hyfforddodd Phylip ef,

ac yna efe a'i bedyddiodd (viii. 26-39); a thybir yn gyff"-

redin i'r eunuch fyned a'r efengyl i Ethiopia, yr hon a

ystyrir yw teyrnas Meroe, ar y dehau i'r Aipht.

Gallwn sylwi yma nad oes un Ue i amheu nad oedd yn
nhywalltiad yr Yspryd Glân a dawn tafodau, a gyfranwyd
ar ddydd y Pentecost, pan 'yr oedd yn trigo yn Jeru-

salem, luddewon, gwyr bucheddol o bob cenedl dan y
nef,' gyfeiriad neillduol at daeniad yr efengyl dros yr holl

fyd; ac y mae yn rhesymol i gasglu i lawer o'r dyeithriaid

oedd yn Jerusalem gario gyda hwynt i'w gwlad eu

hunain y newyddion am y pethau rhyfeddol oeddynt
wedi eu gweled a'u clywed, a'u bod hefyd yn offerynol

i blanu yr efengyl yn mhlith eu pobl eu hunain. Cawn
yr efengyl wedi hyn mewn manau nad oes genym un
hanes am dani yn cael ei chario iddynt ; ac nid yw
ond tybiaeth resymol iddi gael ei dwyn iddynt gan rai

o'r dyeithriaid luddewig oedd yn Jerusalem ar ddydd y
Pentecost.

Yn y cyfamser, ' y rhai a wasgarasid oherwydd y
blinder ynghylch Stephan, a dramwyasant hyd yn Phe-

nice, a Cyprus, ac Antiochia, heb lefaru y gair ond wrth

yr luddewon yn unig. A rhai o honynt oedd wyr o

Cyprus ac o Cjrrene, y rhai wedi dyfod i Antiochia, a

lefarasant wrth y Groegiaid, gan bregethvi yr Arglwydd
lesu. A llaw yr Arglwydd oedd gyda hwynt, a nifer

mawr a gredodd, ac a drodd at yr Arglwydd' (xi. 19-21).

Yn mhlith yr erlidwyr mwyaf ffyrnig yr oedd dyn
ifanc a elwid Saul. Yr oedd wedi cymeryd rhan yn y
gorchwyl creulon o labyddio Stephan ; ac yn awr yr oedd
' yn anrheithio yi- eglwys, gan fyned i mewn i bob t, a

Ilusgo aUan wyr a gwragedd, a'u rhoddi yngharchar' (vii.

58 ; viii. 3). Heb ymfoddloni ar erlid yr eglwys yn
Jerusalem, ac ' etto yn chwythu bygythion a chelanedd

yn erbyn disgyblion yr Arglwydd, a aeth at yr arch-

offeiriad, ac a ddeisyfodd ganddo lythyrau i Damascus,

at y synagogau, fel os cai eíe neb o'r ífordd hon, na gwyr
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na gwragedd, y gallai efe eu dwyn yn rhwyin i Jeru-

salem' (ix. 1, 2); oddiwrth yr h_yn y gellir casglu fod

Cristionogaeth wedi cyrhaedd mor belled a Damascus,

prifddinas Syria, ffaith sydd yn hysbys i ni trwy fíynon-

ellau eraUl (ix. 10, 19). Ond yn awr cafodd ei rwystro

yn ei yrfa wallgof, ac o hyn allan bydd yr erlidiwr yn
bregetliwr ac yn apostol ; ac mewn gwirionedd, ' ni bu

ddim yn ol i'r apostolion penaf
;

' ac efe, mewn modd
arbenig, ydoedd ' apostol y cenedloedd.'

Yn üamascus pregethodd yr efengyl yn y synagogau

(ix. 20-22); aeth hefyd i Arabia, ond dychwelodd eilwaith

i Damascus. Tair blynedd ar ol hyri aeth i fynu i Jeru-

salem, ond ar ol arosiad byr, oblegid y peryglid ei fywyd
gan yr luddewon, ' y brodyr a'i danfonasant ef i Tarsus

'

yn Cilicia, ei ddinas enedigol (Gal. i. 17, 18, 21 ; Act. ix.

23-30). Bamabas, yr hwn a gyfarfu ag ef yn Jerusalem,

ar ol cael ei ddanfon i fyned cybelled ac Antiochia yn
Syria, lle y Ilafuriodd yn Ilwyddianus, a ymadawodd i

Tarsus i'w geisio ;
' ac wedi iddo ei gael, efe a'i dug i

Antiochia. A bu iddynt flw^yddyn gyfan ymgynnull yn
yr eglwys, a dysgu pobl lawer ; a bod galw y disgyblion

yn Gristionogion gyntaf yn Antiochia ' (Act. xi. 22, 25,

26).

Yn Antiochia y derbyniodd Barnabas a Saul, trwy
awdurdod arbenig yr Yspryd Glân, gommissiwn i'r gwaith

at ba un yr oeddynt wedi eu galw. Ymadawsant mewu
canlyniad 'i Seleucia,' porthladd Antiochia, wrth enau yr

afon Orontes, ' ac oddi yno y mordwyasant i Cyprus,' o

ba ynys yr oedd Barnabas, er yn Lefiad, yn enedigol (Act.

ív. 36; xiii. 1-4). Oddi yno yr aethant i Perga yn Pam-
phylia, ac ymwelasant Wedi hyny ag Antiochia yn Pisidia,

Iconium, ac hefyd Lystra a Derbe, dinasoedd'yn Lycaonia,

gan bregethu yr efengyl yn mhob man, a chyfarfod â

gwrthwynebiad yn mhob man, yn enwedig oddiwrtli yr
luddewon, rhai o'r rhai a'u dUynent o ddinas i ddinas,

gan gyflroi y bobl i'w herbyn. Yn Lystra cafodd Paul
hyd yn od ei labyddio, a thynwyd ef allan o'r ddinas,

gan y tybid ei fod wedi ei ladd, ' ac fel yr oedd y dis-

gyblion yn sefyll o'i amgylch, efe a gyfododd ac a aeth i'r

ddinas ; a thranoeth efe a aeth allan, efe a Barnabas, i

Derbe; ac wedi iddynt bregetliu yr efengyl i'r ddinas

hono, ac enniU Uawer o ddisgyblion, hwy a ddychwelas-
ant i Lystra ac Iconium, ac Antiochia, gan gadarnhau
eneidiau y disgyblion, a'u cynghori i aros yn y flydd, ac

mai trwy lawer o orthrymderau y mae yn rhaid i ni fyned
i deyrnas Dduw. Ac wedi iddynt ordeinio iddynt hen-
uriaid yn mhob eglwys, a gweddio gyd ag ymprydiau,
hwy a'u gorchymynasant i'r Arglwydd, yr hwn y credas-

ent ynddo. Ác wedi iddynt dramwy trwy Pisidia, hwy
a ddaethant i Pamphylia. Ac wedi pregethu y gair yn
Perga, hwy a ddaethant i waered i Attalia : ac oddi yno
a fordwyasant i Antiochia, o'r Ile yr oeddynt wedi eu
gorchymyn i ras Duw i'r gorchwyl a gyflawnasant. Ac
wedi iddynt ddyfod, a chynnull yr eglwys ynghyd, ad-
rodd a wnaethant faint o bethau a wnaethai Duw gyda
hwy, ac iddo ef agoryd i'r cenedloedd ddrws y flydd. Ac
yno yr arhosasant hwy dros hir o amser gyd â'r disgybl-

ion' (xiii. 13-16, 42-52; xiv. 1-7, 19-28). Dyna es-

iarapl ardderchog o lafur, profedigaethau, a Ilwyddiant
apostolaidd.

Gan i ' rai ddyfod i waered o Judea, a dysgu y brodyr,
gan ddywedyd, Onid enwaedir chwi yn ol deddf Moses,

ni ellwch fod yn gadwedig,' penderfynwyd ar fod i 'Paul
a Barnabas fyned i fynu at yr apostolion a'r henuriaid yn
nghylch y cwestiwu yma ;

' a chan fod eu hatteb yn nac-

aol, dychwelasant drachefn i Antiochia, ac a arhosasant
yno am dymhor, ' gan ddysgu ac efengylu gair yr Ar-
glwydd, gyda Ilawer eraill hefyd.' O'r diwedd cynygodd
Paul i Barnabas ar fod iddynt ymweled a'r brodyr yn
mhob dinas Ile yr oeddynt wedi pregethu gair yr Ar-
glwydd, i weled pa fodd yr oeddynt. Ond gan y pen-
derfynai Barnabas gymeiyd ei nai loan Marc, a chan na
chymeradwyai Paul hyny, ' bu cymaint cynwrf rhyng-
ddynt fel yr ymadawsant oddiwrth eu gilydd ; ac y
cymerth Barnabas Marc gyd ag ef, ac y mordwyodd i

Cyprus ; eithr Paul a ddewisodd Silas, ac a aeth ymaith,
wedi ei orchymyu i ras Duw gan y brodyr ; ac efe a
dramwyodd trwy Syria a Cilicia, gan gadanihau yr
eglwysi' (Act. xv.) Daeth wedi hyn i Derbe a Lystra,

Ue y tarawodd wrth Timotheus, yr hwn a ddaeth i fod

yn gydlafurwr iddo; 'Ac fel yr oeddynt yn ymdaith trwy

y dinasoedd, hwy a roisant arnynt gadw y gorchymynion
a ordeiniasid gan yr apostolion a'r henuriaid, ac felly yr

eglwysi a gadarnhawyd yn y íFydd, ac a gynyddasant
mewn rhifedi beunydd.' Àethant wedi hyn trwy Phrygia
a Galatia, a chan baso heibio Mysia, daethant i Troas.

Oddi yno y mordwyasant i Philipjíi yn Macedonia, pryd

y daeth yr apostol gyntaf i Europe (xvi.) Aethant ò

Philippi i Thessalonica, ac oddi yno i Berea, ac o Berea i

Athen, ac oddi yno i Corinth, Ue yr arhosodd y apostol o

leiaf flwyddyn a chwech mis (xvii.-xviii. 1, 11). Gan
adael Coriuth efe a fordwyodd i Syria, ac ar ei fíbrdd efe

a alwodd yn Ephesus, ac yn ol ei arfer aeth i mewn i

synagog yr luddewon ac a ddysgodd y gynulleidfa. Gan
fordwyo o Ephesus, glaniodd yn Cesarea, ac ar ol myned
i fynu i Jerusalem a chyfarch yr eglwys, ' efe a ddaeth

i waered i Antiochia, ac wedi iddo dreulio talm o amser,

efe a aeth ymaith, gan dramwyo trwy wlad Galatia, a

Phrygia, mewn trefn, a chadarnhau y disgyblion' (xviii.

18-23).

Wedi paso trwy y mor-lanau uchaf, daeth yn nesaf i

Ephesus. Yma yr arhosodd yn awr ddwy neu dair

blynedd, ' hyd oni ddarfu i bawb oedd yn trigo yn Asia,

yn luddewon ac yn Roegiaid, glywed gair yr Argiwydd
;

'

ac ni lafuriodd yn ofer. Sylw Luc ar ei Iwyddiant yd-

oedd hyn :
' Mor gadarn y cynyddodd gair yr Arglwydd,

ac y cryfhaodd' (xix. 1, 8-12, 17-20 ; xx. 31).

Gan adael Ephesus, aeth drachefn i Macedonia, 'ac wedi

iddo fyned dros y parthau hyn, a'u cynghori hwy â Ilawer

o ymadrodd, efe a ddaeth i dir Groeg, Ile yr arhosodd dri

mis.' Yn awyddus am fod yn Jerusalem ar ddydd y
Pentecost, dychwelodd trwy Macedonia, a chan fordwyo

PhUippi, daeth i Troas, Ile yr arliosodd saith niwrnod,

'ac ar y dydd cyntaf o'r wythnos, wedi i'r disgyblion

ddyfod ynghyd i dorri bara, Paul a ymresymodd â h\vynt,

ar fedr myned flwrdd dranoeth, ac efe a barhaodd yn
ymadrodd hyd hanner nos ; ac yr oedd Ilawer o lampau

yn y llofft lle yr oeddynt wedi ymgasglu. A chwedi

iddynt dorri bara, a bwytta, ac ymddiddan hyd doriad y
dydd, felly efe a aeth ymaith.' Gan alw yn Miletus, yn
mysg Ilefydd eraill, anfonodd i Ephesus, ac a alwodd

henuriaid yr eglwys ynghyd, ac a draddododd annerchiad

difrif-ddwys iddynt ar ddyledswyddau eu swydd. 'Ac

wedi iddo ddywedyd y pethau hyn, efe a roddodd ei liniau
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i lawr, ac a weddiodd gyda liwynt oll. Ac wylo yn dost

a wnaetli pawb, a hwy a syrtliiasant ar wddf* Paul, ac a'i

cusanasant ef
;
gan oíidio yn benaf am y gair a ddywed-

asai efe, na cliaeut weled ei wyneb ef mwy' (xx. 1-3, 6-8,

11, 13-88).

Gan barhau ei fordaith, daeth yn y diwedd i Jerusalem,

ond ni bu yno lawer o ddyddiau cyn i'r luddewon osod

dwylaw arno ; ond wedi ei waredu o'u dwylaw gan y
Rhufeiniaid, darfu iddo, ar ol cymeryd llawer ffordd,

appelio yn y pen draw at Cesar, a chafodd ei ddanfon fel

carcharor i llufain. Yn Judea ac yn Rhufain bu yn
garcliaror am o leiaf bedair blynedd, efalhii fwy (xxiv.

27 ; xxviii. 30), goruchwyliaeth a ymddengys yn dywyll
iawn gyda golwg ar was mor enwog i Grist ; ac etto,

heblaw efallai atteb dybenion pwysig eraill, yn y carchar

yn Hhufain yr ysgrifenodd amryw o'r epistolau anmhris-

iadwy hyny ac sydd wedi cyfranu cymaint mewn amser-

oedd aethant heibio, ac a barhant i gyfranu cymaint, tuag
at adeiladaeth eglwys Crist.

Dyma amlinell noeth o lafur yr apostol Paul. Gallasai

ddywedyd, hyd yn od yn ei Epistol at y Rhufeiniaid, yr
hwn a ysgrifenasid yn gydmariaethol foreu, 'O Jerusalem
ac o arngylch hyd Ilyricum, y llenwais efengyl Crist'

(xv. 10).

Nid oes genym fawr o hanes llafur yr apostolion a'r

pregethwyr eraiU yn y T. N. Mae genym hanesion
lliosog am danynt yn ngweithiau ysgrifenwyr eglwysig
•boreuol, ond nid oes fawr o goel yn gyíFredin ar eu
hanesion. Gallwn, fodd bynag, addef y ffaith gyífredinol,

iddynt fyned i wahanol wledydd, a phregethu yr efengyl,

ac i fwy neu lai o Iwyddiant gydfyned â'u llafur. [Apos-
TOLION.]

Mae braidd yn syn na chynwys y T. N. un hanes
am bregethiad yr efengyl yri yr Aipht, gwlad a orweddai
mor agos i Ganaan, a'r hon, er y dyddiau boreuaf. ydoedd
wedi Ilanw Ue mor amlwg mewn cysylltiad â hanes cenedl

Israel.

Tu a'r dwyrain yr unig brawf a gawn o ledaeniad yr
efengyl ydyw y coffa a wiía Pedr, yn ei Epistol Cyntaf,

am Babilon, Ue yr ymddengys ei fod ar yr amser yr ysgrif-

enwyd ef (v. 13). Mae heîyd yn deilwng o sylw fod ei

epistolau wedi eu cyfeirio at 'y dyeithriaid oedd ar

wasgar ar hyd Pontus, Galatia, Cappadocia, a Bithynia

'

(1 Pedr i. 1 ; 2 Pedr iii. 1), yr hyn ddengys fod yr efengyl

wedi cael ei dwyn i'r gwledydd yma, yr hyn a wyddem
mewn rhan oddiwrth yr hanesion a roddwyd eisoes am
lafur yr apostol Paul (gwel hefyd 2 Pedr iii. 1.5), ond pa
iin a ddarfu i Pedr ymweled a'r gwledydd hyn nid oes

genym un awgrym yn yr epistolau eu hunain. Gwyddora
oddiwrth Epistol Paul at y Colossiaid fod eisoes eglwysi

yn Colosse a Laodicea (i. 2; iv. 16). Nid oes dim o'r

hanesion efallai yn dyfod nes lawr, os mor ddiweddar, a'r

flwyddyn 68 ; ond tua diwedd y ganrif cawn eglwysi
mewn rhai eraiU o'u prif ddinasoedd yn ngorllewin Asia
Leiaf—yn Smyma, yn Pergamos, yn Thyatira, yn Sardis,

ac yn Philadelphia (Dat. i. 11), ac mewn Ilawer o fanau
eraill, a allwn yn rhesymol dybied, er y dichon fod eu
henwau yn anadnabyddus i ni.

Gwyddom hefyd i'r efengyl gael ei phregethu yn foreu
yn Rhufain, prifddinas yr ymerodraeth Rufeinig (Rhuf. i.

7-13 ; XV. 22, 23); ond gan bwy, a pha bryd, ni wyddys
dim. Ac y mae hyn, yn gystal a ffeithiau eraill, yn

dangos i ni na ddylem, oblegid ein hanwybodaeth, gasglu
na ddarfu dim o'r efengyl ymdaenu hyd yn od yu
amserau yr apostolion i lawer rhan arall o'r byd (gwel
Rhuf X. 18).

Er yr ymddengys oddiwrth yr hyn a ddywedwyd i'r

efengyl gael ei phregethu yn eang yn y byd adnabyddus

y pryd hwnw, etto nid oes genym fodd i fesur maint ei

llwyddiant, gyda golwg ar y rhifedi a'i derbynient. Yr
unig esiamplau o rifedi y dychweledigion a roddir, sef

3000 yn Jerusalem ar ddydd y Pentecost, ac wedi hyny
y .5000 a enwir (Act. ü. 41 ; iv. 4). Mae genym wedi hyn
hanes am eu cynydd yn y ddinas hono : 'A. chwanegwyd
attynt rai .yn credu yn yr Arglwydd, Uiaws o wj'r a

gwragedd hefyd ' (v. 14); 'A gair Duw a gynyddodd, a

rhifedi y disgyblion yn Jerusalem a amlhaodd yn ddir-

fawr, a thyrfa fawr o'r offeiriaid a ufuddhasaut i'r ffydd'

(vi. 7; gwel hefyd xv. 12; xxi. 20-22). Yr ydym yn
darllen am niferi mewn rhanau eraiU o'r wlad :

' Yna yr

eglwysi trwy hoU Judea, a Galilea, a Samaria, a gawsant
heddwch, ac a adeiladwyd, a chan rodio yn ofn yr Ar-

glwydd, ac yn niddanwch yr Yspryd Glân, hwy a amlha-

wyd' (ix. 31 ;
gwel hefyd ad. 35-42).

Darfu i'r erledigaeth ar yr eglwys yn Jerusalem, yr

hon a gyfododd ynghylch Stephan, fod yn achlysur, fel y
soniwyd eisoes, troiedigaeth rhifedi o'r luddewon yn
Phenicia, Cyprus, ac Antiochia. Dywedir fod ' Ilaw yr

Arglwydd gyda hwynt, a nifer mawr a gredodd, ac a

drodd at yr Arglwydd' (xi. 21 ;
gwel hefyd ad. 26, a xii.

24). Yr ydym yn darlíen wedi hyn am y 'Uiaws' yn
Antiocliia (xv. 30).

Yr ydym yn awr yn troi at lafur Paul, cybelled ac y
dengys rhifedi hyny. Yn Antiochia yn Pisidia, ' wedi
gollwng y gynulleidfa ' yn y synagog, ' Ilawer o'r ludd-

ewon ac o'r proselytiaid crefyddol a ganlynasant Paul a

Barnabas
; y rhai gau lefaru wrthynt, a gynghorasant

iddynt aros yn ngras Duw. A'r Sabbath nesaf, yr holl

ddinas agos a ddaeth ynghyd i wrandaw gair Duw.
Eithr yr luddewon, pan welsant y torfeydd, a lanwyd o

genfigen, ac a ddywedasant yn erbyn y pethau a ddy-

wedid gan Paul, gan wrthddywedyd a chablu.' Ar hyn
troisant at y cenedloedd, a phan glywodd y cenedloedd

fod yr efengyl wedi ei bwriadu ar eu cyfer hwy, ' bu
lawen ganddynt, ac a ogoneddasant air yr Arglwydd, a

chynifer ag oeddynt wedi eu hordeinio i fywyd tragy-

wyddol a gredasant' (xiii. 42-48). Yn Iconium dywedir

i 'liaws mawr o'r luddewon a'r Groegwyr gredu' (xiv. 1).

Ar ol hyn, pan yr aeth Paul trwy y dinasoedd, ac y
rhoddodd y gorchymynion a ordeiniasid gan y cynghor

yn Jerusalem, dywedir, 'Ac felly yr eglwysi a gadai-nha-

wyd yn y ffydd, ac a gyuyddasant mewn rhifedi beunydd'

(xvi. 4, 5). Yn Thessalonica, yn Macedonia, dywedir am
yr luddewon, 'rhai o honynt a gredasant, ac o'r Groegwyr

crefyddol liaws mawr, ac o'r gwragedd penaf nid ychydig'

(xvii. 4). Gyda golwg ar Berea dywedir hefyd, ' i lawer

honynt gredu, ac o'r Groegesau parchedig, ac o wyr nid

ychydig' (xvii. 12). Am Corinth y dywedir, 'A Chrispus

yr arch-synagogydd a gredodd yn yr Arglwydd, a'i holl

d ; a llawer o'r Corinthiaid, wrth wrandaw, a gredasaut

ac a fedyddiwyd.' Calonogwyd Paul i barhau ei arosiad

yn y ddinas, trwy weledigaeth oddiwrth yr Arglwydd, yr

hwn a ddywedodd wrtho, ' Y mae i mi bobl lawer yn y
ddinas hon ; ac efe a arhoes yno flwyddyn a chwe mis»

24
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gan ddysga gair Duwyn eu plith' (xviü. 8-11); etto uid

oedd y dychweledigion mor lliosog fel nas gallasai ym-
gyfaríbd yii yr un lle (1 Cor. xiv. 23). Arosodd yn
Ephesus rhwng dwy a thair blynedd, yr hyn nid ydoedd

yn debygol o wneud oni buasai i gryn fesur o Iwyddiant

gydfyned ai ymdrechion (Act. xix. 8-10; xx. 31); a

chadarnheir y casgHad hwn gan yr hyn a ganlyn : 'A
llawer o'r rhai a gredaseiit a ddaethant, ac a g^rtfesasant,

ac a fynegasant eu gweithredoedd. Llawer hefyd o'r

rhai fuasai yn gwneuthur rhodreswaith, a ddygasant eu

llyfrau ynghyd, ac a'u llosgasant yng-wydd pawb, a hwy
a fwriasant eu gwerth hwy ac a'u cawsant yn ddeug mil

a deugain o ddarnau arian. Mor gadarn y.cynyddodd
gair Duw, ac y cryfhaodd' (xix. 18-20). Cadarnheir hyn
gan araeth Demetrius y gof arian i'r gweithwyr a ddilyn-

ent yr un alwedigaetli (xix. 24-27), er, gan ei bwriedid i

atteb dyben neillduol, y cynwysai ragor na'r gwirionedd.

Ymddengys yr arwydda y gwahanol hanesion yn Actau
yr ApostoHon fod y nifer yn gryn fawr, etto anhawdd
ydyw penderfynu eu gwir werth. Dibynai llawer ar y
safon yn meddwl Luc gyda golwg ar fod rhifedi y dych-
weledigion yn fawr neu fychan. Mae yn amheus gyd â'r

eithriad o Jerusalem, pa un a ydoedd y dychweledigion
yn unrhyw ddinas yn filoedd ; mae yn amheus pa un a
oeddynt hyd yn od yn gannoedd mewn Hawer o honynt.
Ni cheir dim profion yn un o'r epistolau fod yr eglwysi at

ba rai yr ysgrifenwyd hwynt yn rhai mawrion. Mae Paul
yn cyfarch yr eglwys yn nh/ Aquila a Phriscila yn Rhuf-
ain ' (Rhuf xvi. 3-.5). Wrth ysgrifenu at y Corinthiaid

denfyn gyfarchiadau, nid yn imig at Aquila a Phriscila,

ond yr hoU eglwys yn eut (1 Cor. xvi. 19). Yn ei Epistol

at Philemon annerch hefyd 'yr eglwys yn ei d ef' (ad.

2). Yn Troas, ' pan ddaeth y disgyblion ynghyd i fwyta
bara,' ymgynuUasant mewn goruwch-ystafell (Act. xx. 7,

8). Nid yw yr amgylchiadau hyn yn rhoi y drychfeddwl
i ni o eglwysi mawrion. Cydunant yn hytrach ag
addewid ein Harglwydd, 'Canys lle mae dau neu dri

wedi ymgynull yn fy enw i, yno yr ydwyf yn eu canol
hwynt' (Matt. xviii. 20).

Nid yw ein gwybodaeth ond anmheríFaith iawn mewn
perthynas i sefyllfa bywyd y dychweledigion cyntaf at

Gristionogaeth. Gyda golwg ar weinidogaeth ein Har-
glwydd, darlunia efe ei hun fel hyn : 'Y tlodion sydd yn
derbyn yr efengyl' (Luc vii. 22); 'A llawer o bobl' (y
bobl gyffredin y ol y C. S.) 'a'i gwrandawent ef yn ewyll-
ysgar.' Gellir gan hyny gymeryd yn ganiattaol y perth-
ynai y dychweledigion trwy ei weinidogaeth ef yn benaf
i ddospeirth isaf cymdeitlias. Gwyddom mae felly yr
oedd gyda golwg ar y deuddeg a ddewisodd i fod gyd ag
ef; ac y mae lle i gredu i'r offeiriaid a'r Phariseaid, y rhai
a berthynent i'r dospeirth goreu o gymdeithas [Sect],
ddweud sylwedd y gwirionedd pan ofynasant, 'A gredodd
neb o'r penaethiaid ynddo ef, neu o'r Phariseaid ?

' (loan
vii. 48). Yr oedd hyn yn wir mewn ystyr arbenig gyda
golwg ar y Saduceaid. Ac etto nid ydym heb enghreifft-
iau o bersonau yn perthyn i'r dospeirth uchaf yn credu
ynddo. Yr oedd Nicodemus yn benaeth yr luddewon, a
Joseph o Arimathea yn wr cyfoethog ac yn gynghorwr
pendefigaidd (Matt. xxviiL 57; Luc xxiii. 50-53; loan
iii. 1; xix. 38-42).

Ymddengys taw pobl berthynol i'r dosparth isel ac
annysgedig yn benaf ydoedd dychweledigion yr apostol-

ion :
' Canys yr ydych yn gweled eich galwedigaeth,

frodyr, nad llawer o rai doethion yn ol y cnawd, nad
llawer o rai galluog, nad llawer o rai boneddigion, a alwyd.

Eithr Duw a etholodd ffbl-bethau y byd, fel y gwarad-
wyddai y doethion ; a gwan-bethau y byd a etholodd

Duw, fel y gwaradwyddai y pethau cedyrn. A phethau
distadl y byd, a phethau dirmygus, a ddewisodd Duw, a'r

pethau nid ydynt, fel y diddymai y pethau sydd ; fel na
orfoleddai un cnawd ger ei f'ron ef' (1 Cor. i. 26-31).
' Gwrandewch, fy mrodyr anwyl,' medd lago, ' oni dde-

wisodd Duw dlodion y byd hwn yn gyfoethogion mewn
ffydd, ac yn etifeddion y deyrnas yr hon a addawodd efe

i'r saAvlsydd yn ei garu ef' (ii. 5). Ac etto yr oedd
ychydig o'r dosparth goreu a dysgedig yn perthyn i'r

dychweledigion. Yr oedd Paul ei hun
;
yr oedd Dio-

nysius yr Areopagiad (Act. xvii. 34); Luc y 'physygwr
anwyl' (Col. iv. 14); ac eraill a allasid eu henwi. 'Gorch-

ymyn,' medd Paul wrth Timotheus, ' i'r rhai goludog yn

y byd yma, na byddont uchel feddwl, ac na obeithiont

mewn golud anwadal, ond yn y Duw by w, yr hwn sydd yn
helaeth yn rhoddi i ni bob peth i'w mwynhau ; ar iddynt
wneuthur daioni, ymgyfoethogi mewn gweithredoedd da,

fod yn hawdd ganddynt roddi a chyfranu
; yn trysori

iddynt eu hunaiu sail dda erbyn yr amser sydd ar ddyfod,

fel y caffbnt afael ar y bywyd tragywyddol ' (1 Tim. vi.

17-19).

Mewn perthynas i gymeriad aelodau yr eglwysi apos-

tolaidd, ymddeugys lÌe i'w cyfrif yn Gristionogion, nid

mewn enw a phroff'es yn unig, ond mewn yspryd a gwir-

ionedd. Mae epistolau Paul a'r apostolion eraiU yn cario

hyn ar eu gwyneb. Nid ydym yn adwaen neb eglwysi

yn y dyddiau presenol y gellid mewn gwirionecld eu

hannerch yn null epistolau yr apostolion. Gwel er

esiampl, Rlmf i. 7, 8, 11, 12 ; v. 1-11; vi. 1-3, 17, 21,

22; vii. 4; viü. 15, 18, 35-39; xv. 14; 1 Cor. i. 2-9; iiL

16, 17, 21-23 ; vi. 15-20 ; x. 7, 8, 14 ; 2 Cor. iii. 2, 3 ;

vii. 9-11; viii. 9 ; Eph. i. ;3-23 ; 2 Phil. i. 3-11, 29 ; iv.

1, 19 ; Col. i. 2-6, 9-14 ; ii. 5-13 ; iiL 9-11 ; 1 Thess. i.

2-10 ; ii. 11-13, 19, 20 ; V. 4, 5, 9, 10 ; 2 Thess. ii. 13,

14; Heb. vi. 9-12; 1 Pedr L 1-9, 13, 23; iL 7-10, 21-25;

2 Pedr i. 1-4; 1 loan iii. 1-3, 14. Mae yr haeriadau hyn
yn fwy grymus yn gymaint ac na wnai yr apostolion

ganmol yr eglwysi yn ddiwahaniaeth, ond, pan fyddai

achlysur yn gofyn, gwnaent eu ceryddu yn llym a tìydd-

lon. Darllener Epistol Cyntaf Paul at y Corinthiaid, a'i

Epistol at y Galatiaid.

Yr oedd yr eglwys yn Corinth efaUai yn un o'r eglwysi

apostolaidd mwyaf (gwel Act. xviii. 1, 9-11, 18); ac

oblegid hyny gallasai fod drygau yn fwy agored i ymgodi

yno nac mewn eglwysi eraill. Yr oedd yn ganlynol ynddi

hi 'gynhenau, cenfigen, ac ymbleidio' (1 Cor. i. 11-12 ;

iii. 3);
' Mae y gair yn hollol, fod yn eich plith chwi

odineb, a chyfryw odineb ag na enwir unwaith yn mysg

y cenedloedd, sef cael o un wraig ei dad' (v. 1); 'ai

brawd i ymgyfreithio á brawd, a hyny ger bron y rhai

digred' (vi. 6); yr oedd rhyw afreoleiddwch yn eu dull o

gyfranogi o Swper yr Arglwydd (xi. 18, 20-23); ac yr

oedd pethau afreolaidd eraill yn eu haddoliad (xiv. 26-33).

Drygau mawrion oedd y rhai hyn, ac etto yr oedd bywyd
ysprydol yn yr eglwys, fel y mae yn amlwg oddiwTth

dôn yr ail epistol attynt, ac yn enwedig o'r seithfed benod,

Ue y rhydd ddarluniad tyner o'r teimladau edifeiriol ac
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ydoedd ei epistol cyntaf wedi eu cynyrcliu ynddynt ; etto

ymddenoys ei fod yn 'eiddigeddus drostynt ag eiddigedd

duwiol,' ac yr ofnai fod Uawer o honynt yn parhau yn
anedifeiriol (xi. 2, 3 ; xii. 14, 15, 20, 21, xiii. 1, 2, 10).

Ymddengys i eglwys Galatia gael ei chario ymaith gan
ddysgawdwyr luddewig, pobl a ddarfu yn foreu gythrybhi

yr eglwysi. Mae yr apostol yn eu dannod, yn ymresymu
â nhwy, yn rhybuddio ac yn ymhywedd, ac etto nid yw
yn anobeithio yn eu cylcli ; siei-yd yn serchus withynt, a

geilw ariiynt i roddi i fynu enwaediad a chyfraith Moses
fel sylfaen derbyniad gyda Duw, ac i geisio iachawdwr-
yn unig trwy y gras sydd yii Nghrist lesu.

Nid luddewaeth oedd yr unig flìirf o gyfeil-

iornad a ymddangosodd yn yr eglwysi apostolaidd.

Mae Paul yn cyfeirio at rai yn yr eglwys yn Cor-

inth y rhai a wadent yr adgyfodiad (1 Cor. xv. 12);

ac yn yr Ail Epistol at Timotheus enwa Hymeues
a Philetus, 'y rhai o ran y gwirionedd a gyfeiliorn-

asant, gan ddywedyd ddarfod yr adgylodiad eis-

oes, ac y maent yn dadymchwelyd ftydd rhai ' (ii.

17, 18
;
gwel hefyd 1 Tim. i. 19, 20; vi. 20, 21).

Ac yn yr annerchiad ymadawol i henuriald eglwys
Ephesus dywed, 'Canys myfi a wn hyn, y daw ar

ol fy ymadawiad i, fleiddiau blinion i'ch phth, helj

arbed y praidd. Ac o honoch chwi eich hunain y
cyfyd gwyr yn Uefaru pethau gwyr-draws, i dyiui

disgyblion ar eu liol' (Act. xx. 29, 30). Mae yn
boenus dadlen yi' hyn ddywed am rai o'r brodyr

yn eglwys Rufain, er nad yw yn eu cyhuddo o gyf-

eiliornad mewn athrawiaeth (Phil. i. 14-18 ; ii.

19-22; 2 Tim. iv. 16). A mwy poenus byth

ydyw y cyfrif a rydd yr apostol loan o Diotrephes:

'Mi a ysgrifenais at yr eglwys ; eithr Diotrephes,

yr liwn sydd yn chwennycli }' blaen yn eu phtli

hwy, ni dderbyn ddim o honom. Oherwydd hyn,

os deuaf, mi a ddygaf ar gof ei weithredoedd y
mae efe yn eu gwneuthur, gan wag-siarad i'n

herbyn â geiriau drygionus ; ac heb fod yn foddlon

ar hyny, nid yw efe ei hun yn derbyn y brodyr, a'r

rhai sydd yn ewyllysio, y mae yn eu gwaliardd, ac

yn eu bwrw allan o'r eglwys ' (3 loan ix. 1 0).

^lae yn deilwng o sylw mor hynod rydd yw yr

epistolau eraill oddiwrth gyhuddiadau yn erbyu

yr eglwysi at ba rai eu cyfeiriwyd, yr hyii a brawf
fod eu duwioldeb tu hwnt i bob amheuaeth.

Teilynga sylw, fodd bynag, fod yn y gwahanol
epistolau rybuddion yn erbyn eilun-addohaeth,

lladrad, celwydd, meddwdod, ac yn enwedig god-

ineb ac anlladrwydd, yn gystal ac yn erbyn nifei'

o bechodau eraill llai gwarthus. Yn mysg aelodau

yr eglwysi yr oedd yn ddiau lawer ac oeddynt

wedi bod yn euog o'r cyfryw bechodau (1 Cor. vi.

9-11; Eph. ii. 1-3), ac oddiwrth eu harferion blaenorol,

a seíyllfa lygredig moesau o'u cwmpas, gan fod hyd yn
od yr awyr a anadlent yn llygredig, yr oeddynt mewn
perygl neillduol i syrthio i'r pechodau hyn. Ac am hyny
gallwn gyfrif yn hawdd am y i'hybuddion mynych a

miniog ynghyd â'r cynghorion yn eu hei'byn (Rhuf. xiii.

13; lCor. V. 9-11; vi. 10-18; x. 7,8,14, 19-21; 2 Cor.

XX. 21 ; Gal. v. 19, 21 ; Eph. iv. 28, 29; v. 3-8; 1 Thess.

iv. 3-7, &c.)

Cafodd y rlian fw^-af o'r adnodau a gofí'hawyd yn yr

erthygl hwn eu hysgrifenu efallai cyn dinystr Jerusalem,
ac y maeut gan hyny i'w deaU am sefyllfa yr eglwys cyn
yr amser hwnw. Yn Llyfr y Datguddiad, a ysgrifenwyd,
mae yn debygol, tua diwedd y ganrif gyntaf, mae genym
genadwri yn cael ei hanfon gan lesu at saith eglwys
Asia. Canmolir Smyrna a Philadeljihia yn drwyadl.
Ymddengys fod Sardis a Laodicea mewn cyflwr truenus
o wywedig, tra y derbyn Ephesus, Pergamus, a Thyatira
gymysgedd o ganmoliaeth a cheiyddon.

CROES, math o grogbren, cynwysedig o ddau ddernyn
o bren wedi eu gosod yn groes i'w gilydd ar lun y llyth-

yren T neu X. Dywedir fod croes ein Harglwydd ar

lun y Uytliyren T. Gelwid marwolaeth y groes yn fjrocs-

hoeh'o. Yr oedd yn ddull cyffredin o gosbi yn mhhth y
Groegiaid ac amryw genedloedd eraill. Ni wnai yr ludd-

ewon ddefnydd o hono o gwbl, gan taw cosbedigaeth o

.

natur cwbl wahanol ydoedd crogi ar bren. Gyd â'r Rhuf-

einiaid cyfrifid ef yn drosedd mawr i osod i farwolaeth

un o'u dinasyddion yn y dull hwn. Pthaid gan hyny taw
gwaith rhagluniaeth i raddau helaetli ydoedd trefnu mat-

terion yn y fath fodd ac y buasai i Grist ddyoddef angeu
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y groes. Yr oedd yn angeu gwaithus iawn, yn gystal a

phoenus, a hir ei barhad. Yn gyntaf, filangellid yr euog

â man reíFynau, ac esgyrn wedi eu gosod wTth eu blaenau.

Yn nesaf, dygai ei groes, neu ran o honi, i'r dienyddle.

Pan gyrhaeddai yno, dihetrid ei ddillad, ac naiU ai cyn

neu wedi i'r groes gael ei chyfodi, rhwymid ei ddwylaw

weithiau, ond yn gyíFredin hoelid hwynt wrth y croes-

bren, a'i draed wrth y rhan isaf Yr oedd gyru yr hoehon

trwy y rhanau tyneraf o'r corph, a'r rhai a ddalient ran,

os nid yr oll o'i bwysau, yn gwneud y poen yn ddirfawi-.

Dywedir, fodd bynag, y cynnelid pwysau y corph yn
aml gan ddernyn o bren a osodid rhwng y coesau.

Byddai y dyoddefydd weithiau ddau ueu dri diwrnod

cyn marw ; a thorwyd coesau y lladron a groeshoehwyd

gyda Christ, er pi-ysuro eu marwolaeth ; a bu farw Crist

mor fuan fel effaith o'i wirfoddolrwydd a dylanwad dig-

ofaint ei Dad tuag atto. Croeshoehd personau weithiau

â'u penau i lawr. Yu y duU hwn y dywedir i Pedr, er

mwyn anrhydeddu marwolaeth ei Feistr, ddymuno cael

ei groeshoelio. Yr oedd argraph, yn cyhoeddi yr aclios

o'r gosb, yn cael ei hysgrifenu yn gyffredin ar lech ar ben

y groes. GelHr sylwi fod yr argraph ar ben croes Crist,

yn Ue ei gyhuddo o drosedd, yn eglur awgrymu ei ddi-

niweidrwydd, ac mai y Messiah ydoedd ; a methwyd
llwyddo gyda Philat i'w chyfnewid. Croeshoeliwyd Críst

trwy icendid ei ddynoliaeth, ond mae yn byw trwy allu

Duw ; cyfodwyd ef oddiwrth y meirw, ac y mae yn byw
yn dragywydd trwy ei allu dwyfol ei hun (2 Cor. xiii. 4;

cydmarer loan x. 17, 18; 1 Pedr iii. 18). Ail groeshoelir

ef pan y dirmygir, y caseir, neu y ceblir ei berson neu ei

swydd, neu pan y Uwyr wrthodir ei efengyl a'i gyfiawn-

der (Heb. vi. 6). Croeshoelir y saint gyda Christ; yn ei

angeu cynrychiolodd hwynt ; ac y mae ei angeu, pan ei

cymhwysir ef at eu cydwybod, yn eu gwneud yn feirw

i'r ddeddf, ac yn Uadd yn effeithiol y Uygredd a drig o'u

mewn (Gal. ii. 20). Mae eu hen ddyn, neu eu nwydau
ìlygredig, yn cael eu croeshoelio gyd ag ef; Ueddir y
ddeddf, yr hon yw grym pechod, gan y cyfiawniad o

honi ; a thrwy eu hundeb a'i berson, a chyfranu o rinwedd
ei gariad yn marw, gwanychir yn raddol y pechod a drig

ynddynt, a galluogir hwythau trwy yr Yspryd i farw-

eiddio ei weithredoedd (Pthuf. vi. 6 ; Gal. v. 24). Trwyddo
ef a'i groes croeshoelir hwynt €r hyd a'r hyd iddynt hwythau;
trwy eu glyniad proffesedig wrtho ef, ac athrawiaeth ei

groes, deuant i fod yn ddirmygiedig yngolwg dynion diyg-

ionus a bydol, ac a wahanir oddi wrthynt; trwy lynu wrth
ei berson, a chymhwyso ei gyfiawnder at eu cydwybod,
ymryddha eu serchiadau a'u cariad oddiwrth y byd, ac y
mae iddynt hwy fel drwg-weithredwr wedi marw, ac sydd
wedi llofruddio eu henaid, a pheri iddynt ddianrhyeddu
eu Duw (Gal. vi. 14).

Gelwir holl ddyoddefiadau Crist yn groes Crist
;
gan

mai arni hi y dyoddefodd yn y modd mwyaf arswydus,
yn ei enaid a'i gorph ar yr un pryd ; dyna y rhan fwyaf
o'i ddyoddefiadau (Eph. ii. 1 6 ; Heb. xii. 2). Croes y gelwir
athrawiaeth ei ddyoddefiadau (1 Cor. i. 18 ; Gal. v. 11

;

vi. 12). Gelynion ei groes ydyw y sawl a isbrisiant trwy
eu hathrawiaeth ddeddfol, bydoldeb, neu eu bywyd pen-
rydd, yr angenrheidrwydd o'i ddyoddefiadau, neu eu
rhinwedd (Phil. iii. 18). Groes y gelwir gofidiau a chys-
tuddiau a ddyoddefir ar gyfrif Crist ; maent yn boenus,
yn hir barhaus, ac yn gywilyddus yn ngolwg dynion

cnawdol ; a chymeryd i fynu y grocs yw ymostwng yn
siriol iddi o gariad at Grist (Matt. xvi. 24).

CPtONICLAU. Ciynhoid dau lyfr y Croniclau yn ua
gan yr luddewon, dan yr enw 'Geiriau y Dyddiau,' wrth
yr hyn y deallent efallai ddyddiaduron. Mae yr enw
presenol ar y llyfrau wedi ei gymeryd oddiwrth y gair

Groeg XpoviKÓv, yr hwn a gymhwyswyd attynt gan
Jerome. Dahai y rhan fwyaf o'r hen luddewon, llawer o

dadau yr eglwys, a'r hen dduwinyddion yn gyffredinol,

taw Ezra oedd ei awdwr ; ond nid yw hyn ond tybiaeth

yn unig, ac heb im prawf drosti. lihaid cyfrif yr awdwr
a'i amserau yn anhysbys. Mae llawer o anhawsderau yn

y Croniclau pan eu cydmerir â rhanau ei'aill o'r Ysgrythyr,

yn enwedig llyfran Samuel a'r Breninoedd. Gan fod

copi llyfrau Samuel, y Breninoedd, a'r Croniclavi mewn
cyflwr mwy anmherffaith na llyfrau eraiU yr H. D., gwna
hyn gyfrif am lawer iawn o'r anghysonderau a'r gwrth-
ddywediadau a geir yn y Croniclau mewn cydmariaeth

â'r Uyfrau eraiU. Mae llawer o'r anhawsderau hyn yn
gysylltiedig â rhifedi, ynghylch y rhai yr oedd trawsgrif-

wyr yn dueddol iawn i wneud camsyniadau. Efallai nad
eglurir rhai o lionynt byth ar awdurdod briodol, a gwell

ydyw gadael iddynt aros na chynyg eu cywiro trwy well-

iantau amcan-dybiol.

CUCUMER, math eithafadnabyddus o deulu y cicaion.

Gwrteithir llawer o cucamerau a phompionau yn yr Aipht,

ac y maent yn rhai da anarferol ]Mae meusydd cyfan o

Cl'ClJli:!!.

honynt ; ac yn y mevísydd hyn gwelir weithiau fwthyn

wedi ei wneud o gyrs, digon mawr i gynwys uu dyn,

efallai rhyw hen ddyn i edrych ar ol y cnwd. Mae cyf-

lawnder a rhagoriaeth cucumerau a phompionau yr Aipht

yn ein cynysgaethu ni ag esponiad ar yr achos a berodd

i'r IsraeHaid rwgnach yn yr anialwch : 'Cof yw genym y
pysgod yr oeddym yn ei fwyta yn yr Aipht yn rhad, y
cucumerau, a'r pompionau, a'r cenhin, a'r winwyn, a'r

garlleg' (Num. xi. 5). Gwrteithiwyd y cucumerau wedi

hyn gan yr IsraeHaid yn Nghanaan. Sonia Esaiah yn i. 8

am ' ardd cucumerau,' a bwthyn i'r gwyliwr, amgylchiad

a esponir gan y ffaith a enwyd uchod' (Jowett, Bes. in

Medit. 127; Rosen. Bot. 96).
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CUFYDD, raesur y pellder rliwng penelin dyn a blaen

ei fys canol (Deut. iii. 11). líanner llath, neu 18 inodf'edd,

y cyf'rifir y cufydd yu gyíFredin. Yr oedd y cyfudd a

ddefn^'ddiodd Ezeciel wrth fesur y deml a Avelodd mewn
gweledigaeth yn gynwysedig o gufydd cyfîredin a lled

llaw yn ychwaneg—h.y., oddeutu 21 o fodfeddi (Ezec. xl.

5 ; xliii. 13). Mae hyn yn cyduno â chufydd breninol y
Babiloniaid a'r Aiplitiaid (Dan. iii. 1 ; Gesen. Lex. i. 57).

CUS. 1. Mab henaf Ham, a thad Nimrod, Seba,

Hafìlali, Sabtah, llaamah, a Sabteca , a thaid Seba a

Dedan.
2. Enw inwy nac un wlad lle y darfu i Cus neu ei hil-

iogaetli ymsefydlu. Cyfieithir y gair Ethiopia yn y Groeg
a chyfieithiadau eraill, a'n un ein hunain yn eu mysg, ac y
mae hyn wedi achosi llawer o ddyryswch mewn perthynas

i bwnc ac sydd eisoes yn ddigon tyAvyll. Dylasai y gair

Clis gael ei ddefnyddio yn anghyfiaith. Yn y rhan fwyaf

o'r adnoduu Ue y ceir gair Ethiopia, yr ydys yn gyffredin

wedi deall wrthi y wlad a adwaenir dan yr enw Abyssinia;

ond nid ydym yn gweled un prawf dros hyn, a chyda
Bochart, Wells, ac eraill, tueddir ni i wadu nad elwir

byth nior wlad wrth yr enw Cus yn yr Ysgrythyr.

Cyfeirir yn aml yn yr H. D. at y wlad a elwir felly, yr hyn
a ymddengys yii arwyddo rhyw agosrwydd yn y wdad
i dir Israel, a rhyw berthynasau, cyfeillgar neu elynol,

rh\vng y ddwy wlad ; ond nis gwyddoin am un rheswm i

gredu fod un fath o gysylltiad wedi bod rhwng Palestina

ac Abyssinia: mae pellder yr olaf, a'i anhygyrchi-wydd, a'i

sefyllfa ftirbaraidd yn ol pob tebygolrwydd y pryd hwnw,
yn brofion cryfion yn erbyn coleddu y dyb fod unrhyw
berthynasau neu gysylltiadau wedi bod erioed rhwng y
ddwy wlad. Ni wnawn gymeryd achlysur yn mhen
tipyn i sylwi ar amrywiol amgylchiadau ac sydd yn dal

cysylltiad â'r cwestiwn hwn.

(1.) Y wlad a amgylchid gan y G'ihon, un o'r pedair afon

i ba rai y rlianwyd yr afon a ddyfrhai ai'dd Eden (Gen. ii.

10, 13). Tybir taw hon ydoedd Susiana, neu fel y gelwir

hi yn bresenol, Khurzistan, ar y goi-llewin i ran isaf

Hidecel, neu y Tigris ; ond gan nas gallwn ddweud yn
mha le yr oedd gardd Eden yn gyfleuedig, nis gallwn

chwaith ddweud lie yr oedd Cus yn gyfleuedig.

(2). Gwlad yn Arabia, ond y mae yn anhawdd pender-

fynu ei therfynau; efallai na chawsant erioed eu gwneud
yn sefydlog, ac y mae yn debygol yr amrywient ar

wahanol amserau. Gwna Bochart y Cusiaid yn drigolion

Arabia Ddedwydd, ac y mae hyn, a barnu oddiwrth enwau
rhai o ddisgynyddion Cus, yn ddigon tebygol, gan y cym-
hwysir y gair Cus at ran gryn fawr o'r wlad hono, yn yr

vxn modd ac y mae Arabia wedi cael ei arfer dros hir

amser am yr oll o'r wdad hono. Ymddengys y cymhwysid

y gair at Arabia Gerygog, o'r hyn lleiaf at ei i-hanau

gogleddol. Nid oes un amheuaeth ynghylch ei hagos-

rwydd i'r Aipht. Yn Num. xii. 1 dywedir wrthym i

'Firiam ac Aaron lefaru yn erbyn Moses, o achos y wraig
o Ethiopia (Cus) briodasai efe ; canys efe a gymerasai
wraig o Ethiopia ' (Cus). Yn awr ymddengys oddiwrth
Exod. ii. 15-22 i Moses 'fîbi rhag Pharaoh, ac a arhosodd
yn nhir Midian, ac efe a briododd ferch tywysog neu
offeiriad Midian.' Ymddengys oddiwrth yr adnodau hyn
taw dynes o Arabia ydoedd Sephorali, ac yn ganlynol

nad ydyw y gair Gus yn cael ei lawn ddeotigli gan y gair

Etldopia, os golygir ei fod yn cyfeirio at Ethiopia yn

AíFrica. Ceir fod geiriau Habacuc yn cydgordio â'r

adnodau hyn : 'Dan gystudd y gwelais wersyllau Cuwsan;
cryned llenni tir Midian' (iii. 7). Yn Ezec. xxix. 10
annerch yr Arglwydd yr Aipht í'el hyn :

' Wele fi yn dy
erbyn di, ac yn erbyn dy afonydd, a gwnaf dir yr Aipht
yn ddiftaethwch anrheithiedig, ac yn anghyfanedd o dwr
Syene (o Migdol a Syene ar ymyl y ddalen

;
gwel Exod.

xiv. 2; Jer. xlv. 1) hyd yn nheríyn Ethiopia' (gwel hefyd
XXX. 6). Wrth dwr Syene a therfyn Ethiopia ymddengys
y deallir dau eithafion yr Aipht. Yn awr Syene ydoedd
terfyn deheuol y wlad hono, tua'r hyn a ystyrir yn
gyfí'redin fel Ethiopia yn Attricíi (h.y., Abyssinia). Gellir

deall wrth Cus, ei therfyn cyferbynol, Arabia Gerygog,
yr hon a amgylchai y rhan hono o'r Aipht sydd bellaf

oddiwrth Syene tua'r gogledd-ddwyrain. Cawn yr Aipht
yn cael ei chysylltu â Cus (Esa. xx. 3-5 ; Nah. iii. 9); a

chawn y ddau yn cael eu cysylltu â Seba (Esa. xliii. 3)

ac â'r Sabeaid (xlv. 14), a thybir yn gyffredin fod y ddau
le, o'r hyn Ueiaf yr olaf, yn Arabia Ddedwydd. Mae
gwrthddadleuon i'r dyb taw wrth Ethiopia y dylem ddeall

Abyssinia. Yn 2 Cron. xiv. 9 dywedir i ' Zerah yr Ethi-

opiad (Cusiad) ddyfod allan yn erbyn Asa, brenin Judah,

á llu o fil o filoedd, ac â thri chant o gerbydau,' ac i'r

Arglwydd 'ladd yr Ethiopiaid (Cusiaid) o flaen Asa, ac o

flaen Judah; a'r Ethiopiaid (Cusiaid) a ffoisant. Ac Asa
a'r bobl oedd gyd ag ef a'u herlidiasant hwy hyd Gerar

;

a syrthiodd yr Ethiopiaid (y Cusiaid) fel nad allent

ymadgryfhau.' Yn 2 Bren. xix. 9 darllenwn hefyd pan
yr oedd Senacherib yn ymladd yn erbyn Hezeciah yn
ngwlad Judah i newydd ddyfod fod Tirhacah, brenin

Ethiopia, yn dyfod i ymladd i'w erbyn. Yn awr nis

gellir deall un o'r adnodau hyn yn hawdd am frenin

Ethiopia a gyfenwid felly yn gyffredin, gan y gorweddai
mor bell; ac uid yw dwyn byddin, ac yn enwedig byddin
fawr, naill ai dros y môr neu ar hyd y tir, o'r wlad bell-

enig hono i Ganaan, yn ymddangos yn orchwyl ymarferol,

yn enwedig yn sefyllfa cymdeithas a chelfyddydau bywyd
yr amser hwnw ; tra yr oedd Arabia yn gydrnariaethol

agos attynt, ac ni chynwysai gynifer o anhawsderau, yn
enwedig felly pan gymerom i ystyriaeth arferion yspeil-

gar y bobl. Gellir deall y rhan fwyaf o'r adnodau eraill

lle sonir am Ethiopia neu Ethiopiaid yn llawn cystal am
Arabia ac am Abyssinia, a rhai o honynt yn fwy felly.

Ar yr un pryd rhaid i ni addef nad yw y dyb ydym wedi
amlygu heb ei hanhawsderau mewn cysylltiad â rhai

adnodau.
Os ydym yn iawn wrth ddeall Cus am Arabia, ac nid

Abyssinia, mae yn canlyn y rhaid rhoddi i fynu yr espon-

iad cyffredin ar Ps. lxviii. 31 : 'Pendefigion a ddeuant

o'r Aipht, Ethiopia a estyn ei dwylaw yn brysur at Dduw;'
rhaid deall y rhan olaf am y cyfryw ranau o Arabia ac a
gynwysir dan yr enw Cus. Mae wedi bod yn beth cyff-

redin i goff'hau yr adnod hon fel addewid o droiedigaeth

Aiírica at grefydd Crist; ond hyd yn od yn ol yr ystyr yn
mha un y mae Ethiopia yr Ysgrythyr wedi cael ei gym-
eryd, mae y deongliad hwn yn hollol ddisail; y mwyaf a

ellid wneud o honi ydoedd ei deall am Nubia, neu Abys-
sinia. Nid oes un Ile i feddwl yr arferir y gatr Cus lui

amser fel enw cyffredinol am Aff'rica.

Gelwir yr efnuch a ddychwelwyd ac a fedyddiwyd gan
Phylip yn 'wr o Ethiopia (AíÖío\|/), o dan Candace, brcn-

ines yr Ethiopiaid' (AìÖiox<öi/ , Act. viii. 27). Wrth y
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wlad y cyfeirir atti yma y deallir yn gyfFredin y wlad ar

dehau i'r Aipht—Abyssinia, fe dybia rhai; ond meddylir

yn fwy cyífredinol taw y rhaii hono o Nubia Uchafydoedd
Ile yr oedd Meroe yn gyfleuedig. [Candace.]

CUSAN, aralygiad neu arwydd cyftredin, efallai nat-

uriol, o serch (Gen. xxvii. 2G, 27 ; xxxiii. 4 ; 1 Sam. xx.

41). Yn y Dwyraiu, arwyddai cusanu y traed neu y
ddaiar, wasaeth neu barch ; cusanu dedfrydau barnwyr,

ymostyngiad boddus ; cusanu deisebau, cyflwyniad gos-

tyngedig o honynt. Cusanai pobl gydradd benau, ys-

gwyddau, a barfau eu gilydd (Ps. lxxii. 9 ; Esa xHx. 23).

Yn eu cyfarfodydd crefyddol arferai y Cristionogion

cyntefig gusanu eu gilydd. Gofyn yr Ysgiythyr am i'r

cyfryw gusan fod yn un santaidd, ac yn gusan cariad—h.y.,

yn cyfodi oddiar galou bur, o'r serch mwyaf pur a Christ-

ionogol (Rhuf xvi. 16; 1 Pedr v. 14); ond daeth y cusan

hwn a'r cariad-wleddoedd i gael eu camddefnyddio yn
foreu, gan iddynt gael eu llygru, a thrwy hyny greu
anmhurdeb a cliamdrefn, neu rlioddent achlysur i new-
yddion drwg gael eu taenu, ac felly rhoddwyd hwynt i

fynu. [CüSAN Santaidd.] Mae cusan wedi cael ei gam-
ddefnyddio yn aml i guddio twyll, megis gan Joab a
Judas (2 Sam. xx. 9 ; Matt. xxvi. 49); i fíuantu serch,

megis gan Absalom (2 Sam. xv. 5); i gyfí'roi tueddiadau
anmhur, riiegis gan y buttain (Diar. vii. 13); neu i

ddynodi parch eilun-addolawl i eilun
; gwneid hyn naill

ai trwy gusanu yr eilun ei hun, neu trwy gusanu ei law
a'i cliyfeirio tuag at yr eilun (Hos. xiii. 2 ; 1 Bren. xix.

18; Job xxxi. 26, 27). 'Rhaid i bob un gusanu ei wefusaii

a rydd atteb iawn '—h.y., rhaid iddo garu a pharchu yr
hwn a ddug dystiolaeth briodol, neu a rydd farn uniawn
ar fatter (Diar. xxiv. 26). Cysylltir cusanu weithiau ag
wylo ; ond yn y cyfryw amgylchiad nid ydym i edrych
arno fel amlygiad o alar ; o'r tu arall, mae cyduniad y
ddau yn arwydd o serch anarferol, er weithiau y dichon

amlygu cymysgedd o serch a gofid. Darfu i Joseph, pan
wnaetli ei hun yn adnabyddus i'w frodyr, eu cusanu oll,

ac 'wylo ar eu gyddfau' (Gen. xlv. 15). Ar farwolaeth

ei dad Jacob, ' syrthiodd Joseph ar wyneb ei dad, ac a
wylodd arno ef, ac a'i cusanodd ef ' (I. 1). Pan yr oedd
Dafydd ar ymadael oddiwrth Jonathan, ' cusanasant bob
un eu gilydd, ac a wylasant y naill wrth y Ilall, a Dafydd
a ragorodd' (1 Sam. xx. 41). Pan yr oedd Paul ar ganu
yn iach i henuriaid eglwys Ephesus, ' Hwy a syrthiasant

ar wddf Paul, ac a'i cusanasant ef' (Act. xx. 37). Yr un
modd 'y wraig, yr hon oedd bechadures, pan wybu hi fod

yr lesu yn eistedd ar y bAYrdd yn nh y Pharisead, a
ddug flwch o euaint, a chan sefyll wrth ei draed ef o'r tu
ol, ac wylo, hi a ddechreuodd olchi ei draed ef â dagrau,

ac a'u sychodd â gwallt ei phen, a hi a gusanodd ei draed
ef, ac a'u hirodd â"r enaint' (Lvic vii. 37, 38).

CWM'IN (Heb. |Û3, NJ''Ö3 ; Gr. k6hlkov), Cuminum
Cymimtm Ilysieuwyr diweddar, planigyn blyneddol tebyg
i fíenigl, ond yn Ilawer Ilai. Mae blas poeth, ac liytrach

chwerw ar yr hadau, ac yn gydfynedig ag arogl heb fod

o'r mwyaf hyfryd, ac yn trigo mewn olew aroglus.

Defnyddid hwynt gan yr hynafiaid gyd â'u hymborth fel

y defnyddiwn ninau fwstard a halen, ac fel y gwneir gan
y bobl gyffi-ediu yn bresenol yn Germany. Hauai yr
luddewon gwmin yn eu meusydd, ac a'u dyrnent â
gwialen (Esa, xxviii. 25, 27). Yri amser ein Hiachawdwr
' degymai y Phariseaid eu mint, eu hanis, a'u cwmin, tra

yr esgeulusent bethau pwysicach y gyfraith (Matt xxiii.

23). Mae y cwmin yn enedigol o'r Aipht, ond mae'r

hadau a cldefnyddir yn Mrydain yn dyfod yn benaf o
Sicily a Malta (Ges. Lex. 401 ; Robinson, Gr. Lex. 164 ;

Duncan, Dispensatory, 250).

CYDYMAITH, a arwydda gydradd, cyfaUI, a chydgyf-
ranog ; felly darllenwn am gydweision^ cydfilwyr., cydlafur-
wyr, cìjd-ddinasyddion, cydgynorthwyioyr, cydyarcharoi-ion

(Rhuf xvi. 7 ; Eph. ii. 19 ;' Phil. íi. 25 ; 'i^. 3 ; Col. iv.

11 ; 3 loan 8; Matt. xviii. 28).. Gwneir y cenedloedd
yn gydetifeddion o'r vm corph pan dderbynir hwynt i'r

eglwys efengylaidd, ac y cyîranogant o'u breintiau hi yr
un modd a'r luddewon (Eph. iii. 6).

CYFAIR, mesur Saisonig o ddaiar wedi cael ei ddwyn
mewn yn anmhriodol i'n cyfieithiad ni. Ni ddylai mes-
urau, pwysau, ac arian bathedig cenedloedd eraill, ac yri

enwedig rhai diweddar, gael eu defnyddio mewn cyfieith-

iadau o'r Beibl. Trosglwyddaut yn gyflfredin ddrych-

feddyliau anghywir ynghylch swm, pwysau, neu y gwerth
a amlygid yn yr iaith wreiddiol, ac hefyd ynghylch y
cyfryw fesurau, pwysau, neu ai"ian ac oeddynt yn cael

eu defnyddio yn y gwledydd y cyfeirir attynt yn yr hen
amseroedd. Arwydda y gair Hebraeg "sìyi, fel mesur o

ddaiar, iau, h.y., cymaint o dir ag allasai dau ych droi

mewn diwrnod (Ges. Lex. 712). Deg iau o winllan yn
rhoi un hatli, a lle homer yn dwyn ephah, a arwyddant ddi-

fí'rwythder dirfawr ; fod y tir goreu heb ddwyn prin degwm
yr had (Esa. 1. 10).

CYFAMOD, cydundeb rhwng dwy neu dair o bleidiau

ar delerau enwedig. Mewn cyfamodau mae y 'pleidiau

rhwng y rhai y gwneir y cyfamod
; y teler, yr liwn, pan

ei cyflawner, a rydd hawl i'r wobr
;
yr addeicid a sicrha

yr addewid i'r hwn a gyflawno y teler; ac os bydd un o'r

pleidiau yn fíaeledig, chwanegir bygythiad yn gyfí'redin

i'w rwystro rhag tori y teleraU. Mae rhwymedigaeth
pob cyfamod yn cyfodi allan o weithred hunan-rmymawl

y pleidiau a ymgyíamodant, megis y mae rhwymedigaeth-

deddf yn cyfodi oddiar awdurdod y deddf-roddwr. Yn
yr hen amser gwneid cyfamodau gyda difrifoldeb mawr,
ac yr oedd yn aml yn cydfyned â hwynt Iwon neu bethau

fíürfiol eraill (Gen. ix. 12-17; xvii. 9-14; xxi. 27-32;

xxvi. 26-31 ; xxxi. 43-54 ; 1 Sam. xviii. 3, 4 ; xx. 16,

17, 42; Jer. xxxiv. 18, 19). .

Y gair a gyfieithir eyfamod yn yr H. D. ydyw T'\'2,

Berith, ac wrth ei gyfieithu defriyddia y Septuagint 8ia-

Qm*ì- Arferir y gair hwn hefyd yn y T. N. ac mewn
gwahanol adnodau cyfieithir ef testament. Yr ydym wedi

bod am hir amser yn anfoddlawn i'r ffordd mae herith a

diathelce yn cael eu defnyddio mewn cyfieithiadau, yn
gystal ac i'r defnydd wneir o'r gair cyfamod mewn
cyfundraethau duwinyddol poblogaidd ; ac yn hyn Ilon
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genym gael cefiiogaeth beirniaid galluog. Mae Grotins

yn sylwi yn ddoeth iawn fod yr hyn a ddeallai Moses ac

ysgrifenwyr yr H. D. wrth heritli, ac ysgrifenwyr y T. N.

wrth diathchc, yn gyffredin o'r natur hyny ac na eilw am
gydsyniad un o'r pleidiau, gan y cyfyd ei rwymedigaeth

yn unig oddiar awdurdod a gorchymyn yr uwchaf o hon-

ynt ; megis Duw, er enghraiffìb, yr hwn, weithiau, fodd

bynag, a rwyma ei hun di loirfodd â Uw. . Dywed y
dysgedig Junius nad arwydda y gair Hebraeg ' na thes-

tament, na chyfamod, na chydundeb, ond fel y gofyn

y^styr y gair, trefniad neu sefydliad Duw.' Enwa Park-

hui'st oruclmjjlíaeth fel gair priodol i gyfieithu diathelce yn

y T. N. trwyddo (Parhhurst, Gr. Lex. in voc.) Ym-
ddengys nad oedd ein cyfieithwyr ni ddim wedi ein

boddloni yn y ddau air a ddefnyddient, sef cyfamod a

thestament, onide paham y darfu iddynt ddefnyddio geir-

iau o ystyr mor wahanol wrth gyfieithu y geiriau dan
.sylw, y rhai fe elHd tybied a drosglwyddent yr un
diychfeddwl ? Nid oes air yn yr iaith Saisonig o leiaf

ac sydd yn cyfatteb yn gywir i berith a diathehe, a'r rhai

a ddefnyddir yn yr amrywiol ystyron a roddir iddynt.

Efallai y gelhr defnyddio, fwy neu lai, fel y byddo y
synwyr yn gofyn, y fath eiriau a chyfausoddiad, sefydhad,

ymrwymiad, appwyntiad, deddf, addewid, cydundeb, cyf-

amod, ac efallai eraill, am danynt. Wrth benderfynu
ystyr y ddau air dan sylw, byddai yn briodol i'w hystyried,

yn gijntaf, mewn cysylltiad â'r trefniadau a wnaed gan
Dduw tuag at ddyuion ; ac yn ail, gyda golwg ar drefn-

iadau a wneir rhwng dyn a dyu.

1. Gyda golwg ar y trefniadau a wnaed gan Dduw
rhyngddo ei hun a dynion, yr esiampl cyntaf a gawn ni

o'r gair heritli sydd—nid mewn cyfeiriad at un cyfan-

soddiad, trefniant, neu ymresymiad ag Adda, tad yr hil

ddynol—un ydyw a wnawd â Noah a'i deuhi ar ol y dihiw
(Gen. vi. 18; viii. 20-22; ix. 1-17); ond yn yr holl

weithred nid oes dim tebyg i gyfamod neu gydundeb.
Ni cheisir gan Noah a'i deulu i gyduno i wneud unrhyw
beth ; ni chynygir un telerau iddynt, ac nid oes un
bygythiad os gwnaent fethu mewn vmriiyw fodd. Nis
gellir dychymygu dim mor anhebyg i gyfamod ; nid yw
ddim amgen na chyhoeddiad o'r cyíansoddiad dan ba un

y byddai y ddaiar mewn amser dyfodol ; mewn geiriau

eraill, o sefyllfa pethau yn y byd. Mae yn deilwng o

sylw y cyfeiria at y creaduriaid direswm yn gystal ag at

ddynolryw (ix. 10, 15-17), ond pa sut y gallasai y cread-

uriaid direswm—y pedwar-carnoliaid, yr adar, y pysgod,
a'r trychfilod—fod yn bleidiau i gyfamod, sydd fwy nac
ydym abl i ddychymygu. Yr oedd a fynai y weithred
mewn gwirionedd â dynolryw yn mhob oes, gan ein cyn-
wys ni ein hunain, yn gystal a Noah a'i feibion ; ond fe

wel pob un nad oedd yn alluadwy iddo i fyned i un
cyfamod o'r fath.

Mae genym hanes gweithred o'r fath o eiddo Duw ag
Abraham (Gen. xv. 18-21; xvii. 1-21); ond nid oedd
ynddo fawr o natur cyfamod neu gydundeb. Yr oedd
yn hanfodol gynwysedig o addewidion i Abraham a'i had

;

ac fel arwydd o hyn yr oedd ef a'i ddisgynyddion i gael
eu henwaedu. Ni enwir dim telerau, ac nid oes un gosb
wedi ei chysylltu â methiant pe dygwyddai gymeryd lle.

Byddai addeidd yn air mwy priodol i amlygu y weithred
hon na chyíamod ; felly yn Act. iii. 25, ' Chwi ydych
blant yr addewìd!

Yr un wedd, gyda golwg ar Phinees, nid oedd dim o
natur cyfamod. Nid oedd dim cydundeb rhwng y gwa-
hanol bleidiau, dim telerau, dim cosb. Yr oédd y telerau

wedi eu cyflawni eisoes, fel nad oedd hyd yn od un angen
am gyfamod ; yr oedd yn gwbl afreidiol. Yn ganlynol

yr oedd addewid yn unig o du Duw: 'Wele fi yn rhoddi

fy addewid o heddwcli' (nid- cyfamod, yn ol y C C.) 'a

bydd iddo ef, ac i'w had ar ei ol ef, addewid' (nid ammod)
' o offeiriadaeth dragywyddol, am iddo eiddigeddu dros

ei Dduw, a gwneuthur cymmod dros feibion Israel' (Num.
XXV. 12, 13).

Ond y defnj'dd mwyaf cyff'redin o'r gair cyfamod yn
yr H. D. sydd mewn cyfeiriad at yr hyn elwir yn gyff-

redin cyfamod Sinai ; ond nid ydoedd yn briodol o natur

cyfamod. Er y defnyddir ymadroddion weithiau y rhai

a ymddangosent fel pe yn rhoi ar ddeall iddynt roddi eu
cydsyniad ag ef, etto mae yn eglui" na wnai hyny ddim
cyfansoddi un rhan hanfodol o'r weithred, ac nad oedd
oud amgylchiad ddygwyddiadol yn imig (Exod. xix. 8 ;

xxiv. 3, 7). Yr iaith gyffredin a ddefnyddir yn ei gylch

a'i darlunia fel cyfansoddiad a chyfreithiau wedi eu sef-

ydlu trwy awdurdod Duw i'r rhai y gofynid oddi wrthynt
hwy, nid cydsyniad neu gydundeb, ond ymostyngiad ac

ufudd-dod ; ac er mwyn awdurdodi hyn rhoddwyd add-

ewidion grasol, a chyhoeddwyd bygythion dychrynllyd

fel cosb am anufudd-dod (Exod. xx.-xxxi. xxxiv. xxxv.

;

Lef i.-viii. ; xi. 27 ; Deitt. x. 12-22 ; xi. xxviii.-xxx.

xxxii.)

Yn yr H. D., Ile y sonir am oruchwyliaeth Moses, gellir

ddefnyddio y gair deddfjn aml yn Ile cyfamod, fel y gall

un dyn weled wrth ddefnyddio rnynegair. Mewn Ilawer

man bydd yn anhawdd cael gair cyinhwys.

Yn y T. N. cyfieithir y gair diathehe, fel y sylwyd
eisoes, weithiau yn gyfamod, ac weithiau yn destament.

Pan mae y cyfeiriad at oruchwyliaeth Moses, defnyddir

y gair blaenaf yn gyffì-edin
;
pan at yr oruchwyliaeth

Gristionogol, yr olaf. Goruchwyìiaeth fyddai yn well gair

am y ddavi, mewn Uawer o adnodau o leiaf, megis yn yr

adnodau canlynol: 'Yr hwn a'n gwnaeth ui yn weinidog-

ion cymmwys o'r oruchwyliaeth newydd' (C. C. testament,

2 Cor. iii. 6). ' Yr hyn bethau ydynt mewn alegori

;

canys y rhai hyn ydynt y ddwy oruchwyliaeth (C. C.

testament); un yn ddiau o Fynydd Sinai, yn cenhedlu i

gaethiwed, yr hon yw Agar,' &c. (Gal. iv. 24). 'Ar

oruchwyliaeth . (fesícmení) well o hyny y gwnaethpwyd
lesu yn Fachniydd ' (Heb. vii. 22). ' Chwi a ddaethoch

at lesu, Cyfryngwr yr oruchwyliaeth newydd' (C. C.

testam.ent, xii. 22, 24). Mewn rhai adnodau gallai taw
cyfansoddiad fyddai y gair goreu, megis yn viii. 6-13.

Yr ydym wedi cynefino cyhyd â'r geiriau cyfamod a

thestament, (yn aml, fodd bynag, heb gysylltu â hwynt

y drychfeddyliau pendant a chyflawn a drosglwyddant),

fel y gallwn ar y cyntaf deimlo fod y cyfnewidiad cynyg-

edig yn annaturiol ; ond gwnai arferiad beri i ni ymgymodi
ag ef. Oni bai grym arferiad a hen adgofion gwnaethem
enwL yn mhlith yr adnodau a ellid eu cyfnewid ff'urf-

ymadroddion Swper yr Arglwydd ; ond yma yr ydym yn
methu penderfynu pa un sydd oreu i'w ddefnyddio

goruchwyliaeth neu sefydliad. Yn un byddai ffurf-ymad-

rodd Matthew fel y canlyn :
' Hwn yw fy ngwaed o'r

oruchwyliaeth newydd, yr hwn a dywelltir dros lawer er

maddeuant pecliodau' (Matt. xxvi. 28). Yn y Ilall byddai
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ffurf-ymadrodd yr apostol Paiil fel y canlyn :
' Y cwppan

hwn yw y sefydliad newydd yn fy ngwaed i
;
gwnewch

hyn, cyniîer gwaitli yr yfoch, er coä'a arn danaf tì' (1 Cor.

xi. 25). Mae y naill neu'r llall yn ymddangos yn fwy
syml a dealladwy na thestament neu gyfamod, yr hwn a

wnai rhai ei fabwysiadu, a gellir ei ddefnyddio yn Uawn
cystal at ddybenion efengylaidd.

2. Gyda golwg ar drefniadau rhwng dyn a dyn mae
ystyr y geiriau n*"13, herith, a Sia6ìÍKt], diuthelce, yn fwy
syml ac unwedd : arwyddant, gan mwyaf, gyfamod yn
ol ystyr cyffredin y gair. Yn yr Ysgiythyrau yr ydym yn
darllen am amryw o gyfamodau rhwng dyn a dyn, megis

rhwng Abraham ac Abimelec (Gen. xxi. 27, 32); rhwng
Isaac ac Abimelec (xxvi. 28-31); rhwng Jacob a Laban
(xxxi. 44-53); rhwng Israel a'r Gibeoniaid (Jos. ix. 31,

a'r adnodau canlynol—cyfieithir y gair yma cydundeh fel

rhwng cenedloedd); rliwng Dafydd a Jonathan (1 Sam.
xviii. 3; XX. 12-17, 42; xxiii. 18); rhwng Dafydd ac

Israel (1 Cron. xi. 3); rhwng Asa a Ben-hadad (1 Bren.

XV. 19—yma drachetii cyfieithir y gair yn league, cydun-
deb neu gyngrair); rhwng Ahab a Ben-hadad (xx. 34);

heblaw esiamplau eraill a ellid eu rhoddi. Mae y gair

yu cael ei ddefnyddio hefyd yn yr ystyr o gydundeb, nid

rhwng gwahanol bleidiau, ond o un blaid yn gynwysedig
o nifer o bersonau yn ymrwymo i wneud yr un peth,

megis yn 2 Cron. xv. 12-15 ; Ezra x. 3, 5 ; Jer. xxxiv.

8-10.

Gelwir priodas yn gyfamod Duio, gan y gwna personau
ynddi hi, yn ol ewyllys Duw, ymrwymo i'w gilydd megis
3'n ei bresenoldeb (Diar. ii. 17 ; Maí. ii. 14).

3. Gelwir y llyfrau perthynol i'r oruchwyliaeth ludd-
ewig yn 2 Cor. iii. 14 yn ^ TraÄaia Sia6)ìK>], yr hwn sydd
wedi ei gyfieithu yn anmhriodol yn ' Hen Destament,' yr
hwn yn awr ydyw teitl cyffredin y Uyfrau hyn. Ac am
yr un rheswm efallai mae y llyfrau santaidd perthynol i'r

oi'uchwyliaeth Gristionogol wedi cael eu cyfenwi ' Kaivri

êia6ì']Kr],' yr hwn sydd yr un mor anmhriodol wedi cael ei

gyfieithu yn * Destament Newydd.' Ni wyddys pa bryd,

na chan bwy y cafodd y teitlau hyn evi rhoddi ar y cyntaf,

ac er nad ydynt yn rhai anghymwys, a chan nad ydynt
yn camarwain neb, ofer, os nid bron anmhosibl, fyddai

eu cyfnewid.

CYFLAWNI, llanw; cwblhau (Exod. v. 13). Cyflawni
gwaith ydyw ei orphen neu ei gwblhau (Act. xii. 25).

Cyflawni addewid, bygythiad, neu brophwydoliaeth, ydyw
gwneud yr hyn addawyd, fygythv7yd, neu ragddywed-
wyd (Matt. xxiv. 34). Cyflawni deddf, gorchymyn, neu
ewyllys, ydyw ufuddhau iddynt (Rhuf. xiii. 8). Cyflawni
deisyfiadau a dymuniadau ydyw rhoddi y pethau a geisir

(Ps. XX. 4, 5). Cyflawni chwantau ydyw gwneud unrhy

w

weithredoedd drwg y tueddant ni attynt (Eph. ii. 3).

Cyflawnir amser pan y bydd drosodd, neu wedi dyfod yn
ei gyflawnder (2 Sam. vii. 12; Galar. iv. 18; Marc i. 15).

CYFLWYNO. 1. Gosod o'r neiUdu mewn modd
difrifol-ddwys at wasanaeth a gogoniant Duw (Lef. xxvü.
28). 2. Güsod o'r neiUdu ar gyfer dinystr (Jos. xvi. 17

;

Deut. xiii. 17).

Defosiynau, ymarferiadau, neu seremoniau crefyddol
(Act. xvii. 23). Defosiynol; un wedi ymroddi i ymarfer-
iadau crefyddol, gan nad pa un a'i cyfreithlon neu beidio
(Luc ii. 25 ; Act. x. 2 ; xiii. 50 ; xvii. 4, 17).

CYFRAITH neu DDEDDF, yn briodol yw ewyllys

ddatguddiedig goruwchwr, yn rhwymo ei ddeiliaid neu ei

is wyr i gyflawni yr hyn sydd foddhaol iddo ef, ac ym-
gadw üddiwrth yr hyn a'i hanfoddlona ; ond arferir y
gair hwn yn yr Ysgrythyr i arwyddo uurhyw beth a
gyfrana hyftbrddiad i is wr, neu a osoda rwymedigaeth
arno. Fe roddodd Duw i Moses a'r Israeliaid gyfundraeth
dair-plyg o ddeddfau Tieu gyfreithiau—cyfuudraeth_/òeso/,

yr hon sydd yn rhwymo holl ddynolryw yn mhob oes a
chenedl : un seremoniol, yr hou a appwyntiai ddefodau eu
haddoliad a'u pethau santaidd, a thrwy hyny a gyfeiriai

at lesu Grist yn ei berson ac yn ei waith, ynghyda ben-
dithion ei eglwys dan y T. N. a'i deyrnas nelbl, a'r rhai

oedd yn rhwymawl yn unig hyd nes gorphenai waith y
prynedigaeth, ac y dechreuai fiui-fio ei eglwys efengylaidd

(Gal. V. 2, 4 ; Eph. ii. 15, 16 ; Col. ii. 14 ; Heb. vii. ; x.

1-22): a chyfundraeth yàîV20Í neu wleidyddol, yr hon a
lywyddai gwrs gwladol y genedl luddewig, megis dan
lywodraeth neiUduol Duw fel eu prif lywodraethwr, a'r

hon nid oedd un amser, ond mewn pethau jjerthynol i

gyfiawnder raoesol, yn gosod neb dan rwymau ond y
genedl Hebraeg, yn enwedig pan yr oeddynt mewn
meddiant o wlad yr addewid. Pthai o'r cyfreithiau perth-

ynol i waredwyr, Iladdiadau, godineb, dmasoedd noddfa,

drwg-weithredwyr crogedig, dyeithriaid, &c., a ymddang-
osant fel pe wedi bod mewn rhan yn seremoniol, ac mewn
rhan yn farnol.

Mae rhai yn golygu taw wrth ddeddfau, gorchymynion,
neu ordinhadau Moses y dylid deall y ddeddf foesol ; wrth
orchymynion, y deddfau . seremoniol ; ac wrth farnedig-

aethau, y deddfau barnol ; ond ni wna y golygiad hwn
ddal ei dir bob amser. Mae yn sicr taw yr un peth a

olygid wrth gyfraith, gorchymyn, ordinhad, a barnedig-

aeth. Gall y gair deddf neu gyfraith arwyddo ewyllys

uwchwr ; gall ordinhad ei arddangos fel wedi ei ordeinio

a'i sefydlu gan uchel awdurdod ; baruedigaeth fel yn
Ilawn doethiueb, ac fel yn safon yn ol yr hwn y barna

Duw ddynion. Mae y gorchymyn i garu ein gilydd yn
hen, gan ei fod yn gynwysedig yn y ddeddf foesol er

creadigaeth y byd; ond y mae yn newydd fel y rhoddwyd
ef o'r newydd gan ein Hiachawdwr, fel y cafwyd arddang-

osiad o hono yn ei fywyd, ac fel y cadarnhawyd ef gau y
cymhelliad newydd o'i gariad yn marw (loan xiii. 34, 35).

Gelwir pum Uyfr Moses yn ddeddf, gan eu bod yn Ilawn

o ofynion a gwaharddiadau Duw (2 Cron. xxxiv. 14-25
;

Neh. viii. 1 ; Mal. iv. 4); ac am yr un rheswm gelwir yr

H. D. yn gyfraith (loau x. 34 ; xv. 25 ; 1 Cor. xiv. 21).

Gelwir athrawiaethau yr efengyl yn ddeddf, ac yn ddeddf
ffydd : maent yn dysgu ac yn hyfforddi dyniou, a phan

gredir hwynt trwy fíydd mae ganddynt ddylanwad

grymus i gynyrchu ufudd-dod santaidd (Esa. ii. 3 ; xlii.

4 ; Rhuf. iii. 27). Trwy y ddeddf mae gwybodaeth o

bechod ; mae ein pechadurusrwydd yn cael ei ganfod

trwy fod ein cydwybod yn cydmaru ein tueddiadau a'n

hymddygiad â gorchymynion a gwaharddiadau y ddeddf

ddwyfol (Rhuf iii. 20). Mae Duw yn gosod ei gyfraith

yn meddyliau dynion, ac yn ysgrifenu ei gyfraith yn eu

calonau pan y gwna, trwy gymhwysiad nerthol o'i air,

santeiddio eu natur, a chydtfurfio eu bywyd â'i ddeddf

fel rheol (Heb. viii. 10 ; x. 16).

Yn mhlith y moddion a appwyntiwyd gan Moses er

taenu a chadw yn fyw wybodaeth o'i gyfraith yn mysg
yr Israeliaid cawn y gorchymyn pendant canlynol : 'A
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bydded y geiriau hyn, yr ydwyf yn eu gorchymyn i ti

heddyw, yn dy galon. A liysbysa hwynt i'th blant, a

chrybwyll am danynt pan eisteddych yn dy d, a phan
gerddych ar y ffordd, a phan gyfodych i fynu.' Y cyfry

w

oedd y diwydrwydd hynod gyda pha un yr oedd rhieni i

liyfforddi eu plant. O ! mor yciiydig esiamplau sydd

genyni o'r cyfryw ddiwydrwydd yn mhlith Cristionogion

proffesedig! Ac ychwanegir: 'A rhwym hwynt yn
arwydd ar dy law, byddant yn rhactalau rhwng dy lygaid.

Ysgrifena hwynt ar byst dy d, ac ar dy byrth ' (Deut.

vi. 6-9). Mae y ddau ddull yma yn groes i'n harferion

ni, ac mae genym mewn gwirionedd ffyrdd mwy effeithiol

o gyfranu gwybodaeth fel nad oes arnom angeu am y
cyìiyw foddion ; ond nid oedd y dulliau hyn yn anghyd-

weddol ac arferion oes Moses. Gwnai y Dwyreinwyr
ddefnydd mawr o amuléts, yn gynwysedig weithiau o

berlau ac addurnau eraill, ac weithiau o frawddegau neu
linellau annealladwy ac Abracadabríe, wedi eu hysgrifenu

ar ddernyn o bajsyr, neu wedi eu brodio ar ddamau o

liain. Efallai y gwisgai yr Israeliaid y cyfryw bethau

am eu talcenau a'u dwylaw, fel y gwneir yn bresenol gan

y Mahometaniaid. Eíallai i Moses wneud defnydd o'r

arferiad yma fel moddion cadw mewn cof ei gyfreithiau

yn mhlith yr Israeliaid, ac yn enwedigol eu hargraphu ar

galonau eu plant.

Y ffordd arall a gymeradwyir yma yw eu hysgrifenu

ar byst eu tai ac ar eu pyrth. Yn Syria a'r gwledydd
cymydogaethol mae yn arieriad hyd yn od yn awr i osod

ysgrifeniadau uwch ben drysau'r tai, ac yn gynwysedig o

ranau allan o'r Koran, neu o weithiau eu beirdd. Gyda
ni, gwneir lliosogi Ilyfrau mor hawdd trwy yr argraph-

wasg, a'u gosod yn nwylaw pob dosparth o bobl, hen ac

ifeinc, fel y byddai y cyfryw foddion yn hollol afreidiol

;

ond os gosodwn ni ein huriain yn amgylchiadau Moses,

mae yn rhaid i ni gyfleu ein hunain mewn oes a gwlad
pan nad allasai Ilyfr y gyfraith ddyfod i ddwylaw ond
ychydig o'r bobl, gan nad pa un ai cyfoethog neu dlawd
(Michaelis, Comment. iii. 370, 372).

Mae natur a chymeriad y Deg Gorchymyn yn bwnc
pwysig iawn, a chwedi, feddyliem, ei gamddeall yn gyff-

redinol. Mae y sylwadau canlynol o eiddo Cave ar y tes-

tun hwn yn deilwng iawn o ystyriaeth : 'Mi wn,' eb efe, 'y

cymerir y Deg Gorchymyn yn gyffredin fel cyfundraeth

gyflawn o bob deddf naturiol neu foesol. Ond pwy
bynag a ystyria y matter yn ddidtiedd a ga allan fod

amryw esiamplau o ddyledswydd mor bell o fod yn orcli-

ymynedig ynddynt, fel nas gellir eu cynwys gan un
rhan o honynt heb eu llusgo mewn trwy gywreinrwydd
^mt a chasgliadau annaturiol. Pa ddarbodaeth, oddigerth

mewn amgylchiad neu ddau, a wneir gan y gorchymynion
ar gyfer esgeuluso dyledswydd ì Yn mha le y gorchym-
ynant i ni wneud daioni i eraill, i garu a chynnorthwyo
ein gelynion ? Mae diolch i'n cymwynaswyr yn un o

ddeddfau hanfodol a chyntaf natur, ac etto nis gwn am
un man (os na ddaliwn ei fod yn gynwysedig yn y rhag-
ymadrodd i'r ddeddf) Ile y gorchymynir neu yr awgrymir
hyn yn y Deg Gorchymyn

;
ynghyd á Iluoedd eraill y

rhai ydynt yn amlwg yn ddyledswydd arnom ni i'w cyf-

lawni, ba rai nid oes dim o'u holion yn ganfyddedig yn
y talfyriad hwn, heb eu hel tr^yy resymau cywrain a
dwfn, a'u gwneud allan trwy restr hir o ganlyniadau ac
na fwriadwyd rno honynt erioed i'r gorchymyn yn ddech-

reuül i'w cynwys, a'r rhai nas medr un o bob mil byth eu
casglu oddi wrtho' (Cave, Jlist. Apostles, 32). Mae y
syniad yma am y Deg Gorchymyn yn iawn, debygem, ac

yn deüwng iawn o ystyriaeth. Yr ydym wedi bod yn
iiir o'r meddwl na chynwysai y Deg Gorchymyn ' holl

ddyledswydd dyn,' nac ychwaith gymaint a chrynodeb o

hono; nad oeddynt ond deg o'r 'goi'chymynion mawr' oedd
yn gosod rhwymau ar ddynion, y rhai, ac ystyried cymer-
iad a sefyllfa cenedl Israel, yr oedd o bwys neillduol i'w

dwyn ger eu bron mewn tì'urf fer gynwysfawr. Gwnaed
un dyn ystyried yr amrywiol ddyledswyddau sydd yn
orphwysedig ar ddynolryw, ca allan amrywiol i-anau o

ddyledswydd, tuag at Dduw a dyn, y rhai nis medr eu
rhestru dan un o'r gorchymynion. Chwilied yr amrywiol
esponiadau sydd wedi cael eu rhoddi o honynt, a chenfydd
pa mor annaturiol a chyda cymaint o drais y ceisir rhestru

dyledswyddau neillduol dan orchymynion neillduol ac

weithiau wahanol i'w gilydd. Nid yn aml y ceir espon-

iad mwy llaes o'r Ysgrythyr na'r hyn roddir yn gyfi'redin

o'r Deg Gorchymyn.
CYf'IlEITHIR, a arwydda gyda ni, un cyfarwydd

yn y gyfraith, ac yn ei harfer. Dyna, efallai, ydyw ystyr

y gair yn Tit. iii. 13. Yn yr Efengylau ymddengys taw
ei ystyr ydyw deonglydd ac athraw cyfraith Moses. Yn
Matt. xxii. 35 a Luc x. 25 mae yr un person a elwir yn
gyfreithiwr yn cael ei alw yn ysgrifenydd yn Marc xii.

28, 32 ; ond nid yw yn canlyn oddiwrth hyn taw yr un
dosparth o bobl oedd yr ysgrifenyddion a'r cyfreithwyr, a

bod y geiriau yn gyfystyr. Gallai y ddau air ymgyfarfod
yn yr un persou, er nad oeddynt yn gyfí'redin felly.

Tueddir ni yn hytrach i feddwl fod y swyddi yn gystal a'r

personau yn gyffredinol yn wahanol. Yn y T. N. cawn nid

yn unig y gair uo/uli^óç wedi ei gyfieithu yn rjìjfreühiwr,

ond voiu.o§iSá(7Ka\oç yn cael ei gyíieithu yn athraio y gyf-
raith (1 Tim. i. 7), a doctor y gyfraith (Luc v. 17 ; Act. v.

34). Yr oedd y cyfreithwyr yn gyffredin yn elynion i'n

Hiachawdwr yn nyddiau ei gnawd; gwrthodasant gyng-
hor Duw yu eu herbyn eu hunain ; llwythent ddynion a

beichiau anhawdd eu dwyn, tra na chytfyrddent y beich-

iau hyn a blaen un o'u bysedd ; cymerasant ymaith
agoriad gwybodaeth, heb fyned i mewn eu hunain, ac yn
rhwystro y sawl oedd yn myned i mewn (Matt. xxii. 35;

Luc vii. 30 ; xi. 46, 52).

CYFREITHLON, yn unol a chyfraith.- Pob peth

sydd gyfreithlon, ond nid ydyw pob peth yn Ilesau
;

gallant fod yn gyfreithlon ynddynt eu hiniain, megis, er

enghraifffc, bwyta un math o fwyd ; ond gallant fod

wedi eu hamgylchiadu fel na wnant adeiladu eraill (1 Cor.

vi. 12). Yn ei weledigaeth clywodd Paul lawer o bethau

nad ydoedd yn gyfreithlon i ddyn eu Ilefaru ; mor ddir-

gelaidd ac oruchel fei nad oedd caniatad i'w cyhoeddi i

ddynion yn-eu sefyllfa gorphorol, gan nas gallasent dder-

byn un adeiladaeth oddiwrth hyny (1 Cor. xii. 4).

CYFRIF, rhifo (Deut. ii. 11). Gwnai yr Hebreaid

gyfrif ax gyfer oen y pasg ; talai pob bwytawr ei ran o'r

pris. Cyfrif rhywbeth i arall ydyw ei wneud yn ddyledwr
am dano ; ei gyfrif iddo fel ei weitlu-ed dda (Plnlem. 1 8

;

Phil. iv. 17). Cymeryd cyfrif ydyw chwilio i beth a'i

farnu (Matt. xviii. 23). lìhoddi cyfrif ydyw bod ein

hymddygiad yn cael ei brofi er gweled a ydyw yn res-

ymol, cyfreithlon, ac uniawn (Rhuf. xiv. 12 ; Heb. xiii.

17; 1 Pedr iv. 5). Nid yw Duw yn rhoddi cyfrif am
25
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ddim 1 weithredoedd ; nid yw yn gyffredin yn hysbysu
i'w greaduriaid resymau ac amgylchiadau ei ymddygiad

;

ac nid ydyw dan un rhwymau i wneud hyn (Job xxxiii.

13).

CYFFESU, cydnabod yn ddigudd. CyfFesa yr euog

ei drosedd ger bron y barnwr (Jos. vii. 19). Gwna lesu

Grist gyffesu ei bobl yn y dydd diweddaf
;
gwna eu har-

ddel yn gyhoeddus fel ei blant, ei briod, a'i weision

ffyddlon (Luc xii. 8). Gwnant hwythau ei gyífesu yntau
pan, er gwaethaf perygl a gwrthwynebiad, y proffesant

yn gyhoeddus ei wirionedd, ac y glynant wrtho, gan
gadw ei ordinhadau, a rhodio yn ei ffyrdd (Matt. x. 32).

Cyffesu Duw ydyw ei ganmol a thahi diolch iddo (Rhuf
XV. 9 ; Heb. xiiL 15). Cyffesu pechod ydyw cydnabod
ein heuogrwydd ger bron Duw, yr hwn a aíl faddeu i ni,

neu ein cosbi ; neu i'n cymydog yr hwn y darfu i ni ei

dramgwyddo, neu yr hwn fedr gyfranu i ni addysg a
chysur priodol (Ps. xxxii. 5 ; lago v. 1 6 ; Matt. iii. 6).

Ar y degfed dydd o'r seithfed mis gwnai yr arch-

offeiriad luddewig gyflfesu pechodau y genedl uwch ben y
bwch diangol, yr hwn yn ffigurol a'u dug i'r anialwch
(Lef xvi. 21). Yn ystod y deng niwrnod blaenorol

dywedir y gwnai yr luddewon, bob un o honynt, gyffesu

yn fanw] ei bechodau ei hun ; os troseddau oeddynt o'r

llech gyntaf, cyffesent hwynt wrth Dduw yn unig ; os

troseddau o'r ail, eyffesent hwynt wrth y personau y
gwnaethent gam a hwynt Pan fyddai troseddwr o fewn
deg cyfudd i'r dienyddle, gorfyddid ef i gyffesu ei dros-

eddau, a dymuno ar i'w íarwolaeth wneud iawn drostynt.

Ar ddechreu y flwyddyn mae yr luddewon y dyddiau
presenol yn cyffesu eu pechodau, gan sefyll mewn twba o

ddwfr; gwna rhai o honynt, pan yn glaf, eu cyffesu wrth
rabbin, yr hwn a'u gesyd i lawr yn ol trefn yr egwyddor.
Ar eu gwely angeu cyffesant hwyut gyda llawer o wag
seremoniaeth, yn debyg i ddull y Pabyddion.
CYMANFA, cyfarfod santaidd lluoedd er mwyn addoli

Duw. Ar y Sabbatb, ar ddydd y Pasg, ar y cyntaf a'r

seithfed dydd o'r bara croew, ar ddyddiau y Pentecost a'r

cymmcd, ar y cyntaf a'r wythfed o Wyl y Pebyll, yr oedd
gan yr luddewon eu oymanfa santaidd (Lef xxiii.; Num.
xxviii.; Exod. xii. 16).

CYMDEITHAS, neu GYMUNDEB. 1. Hawl unedig
(Phil. ii. 1 ; iü. 10). 2. Cymdeithas agos. Mae y saint

yn da] cymundeb â Duw ; mae iddynt ran yn mha beth
bynag yw efe, a chaniateir iddynt gymundeb agos ag ef

(1 loan i. 3, 6, 7). Maent yn dal cymundeb â Ohrist yn
ei ddyoddefiadau ; dyoddefodd ef yn eu lle ; cyfrifir y
dyoddefiadau hyn iddynt hwy, a phrofant eu rliinwedd
yn eu calonau (Phil. iii. 10). Cymdeithas yn yr efengijl

ydyw cyfeillach seintiau a gweinidogion yn mliroffes o

wirioneddau, profiad o fendithion, a chadwraeth gorcli-

ymynion ac ordinhadau yr efengyl (Phil. i. 5). Nid oes

gymundeb rhwng Crist a Belial, rhwng cyíiawnder ac
anghyfiawnder—hyny yw, nid oes un ymwneud cyfeiUgar

(2 Cor. vi. 14, 15). Arwydda y bara a'r gwin yn Swper
yr Arglwydd gymundeb corph a gwaed Crist; arwyddant
a chynwysant yr unrliyw, a hwy yw y moddion trwy ba
rai y cyfranogwn o gyfiawnder a chyflawnder Orist er
n-.eithriniad ein henaid (1 Cor. x. 16).

GYMDEITHAS DDYNOL : Ei Chynydd. Pan
greodd Duw Adda, ' gosododd ef yn ngardd Eden, i'w

Uafurio ac i'w chadw hi' (Gen. ii. 15). Riioddodd iddo

ar yr un pryd awdurdod ar yr holl greadigaetli ddireswm
ar y ddaiar, yn yr awyr, ac yn y môr (i. 28). Dyna oedd
sefyllfa ddechreuol dyn ; ond ar ol cwymp Adda tywy]]-
wyd ei ragoiygon yn fawr :

' Melldigedig fydd y ddaiar
o'th achos di ; trwy iafur y bwytai o honi holl ddyddiau
dy einioes. Drain hefyd ac ysgall a ddwg hi i ti ; a
liysiau y maes a fwytai di. Trwy chwys dy wyneb y
bwytai fara, ]iyd oni ddyciiwelecli i'r ddaiar, canys pridd
wyt ti, ac i'r pridd y dychweli' (iii. 17, 19).

Y cyfryw yn awr oedd tynged dyn, a chafodd ei syl-

weddoli mewn modd arswydus yn ei hanes dyfodoi.

Llafurwr y ddaiar oedd Oain, mab hynaf Adda, a bugail

defaid oedd ei ail fab AbeL ' Dug Cain o fîrwyth y
ddaiar yn offrwm i'r Arglwydd. Ac Abef yntau a ddug
o flaentìVwyth ei ddefaid, ac o'u brasder hwynt.' Oafodd
abertli Abel gymeradwyaetii gyda Duw, tra y gwrthod-
wyd un Oain. Ac yn y modd hyn yr ydym yn cyfarfod

yn foreu ag abertli ac offrwm ; ond yr ydym hefyd yn
cyfarfod yn foreu â dyn-laddiad. Cain, yn ddigllon

olierwydd i off'rwm ei frawd gael derbyniad mwy Öafrio!

na'i eiddo ei hun, 'a gododd yn erbyn Abel ei frawd, ac

a'i lladdodd ef

'

Ar ol marwolaeth Abel, ' Cain a aeth allan o wydd yr
Arglwydd, ac a drigodd yn nhir Nod, o'r tu dwyrain i

Eden.' Mae ya. rhaid iddo briodi ei chwaer, obiegid yr
oedd ganddo fab o'r enw Enocli, yr hwn a adeiladodd yr
hyn yn iaitli yr Ysgrytìiyr a elwir yn ddinas, ond yr hon
yn debygol nid oedd ddim ond pentref, oWegid nis gall-

asai fod etto ddigon o drigohon i bobli tref neu ddinas,

ac efe a'i gafwodd ar enw ei fab. Lamecli o'r bumed
genedlaeth yn Ilinell ei ddisgynyddion, a briododd ddwy
wraig, yr esiampl gyntaf efallai o aml-wreicaeth yn mhlith

dynolryw. Yr oedd tri o feibion Lamech, yn enwog
mewn cysylitiad â rliai o gelfyddydau bywyd : Jabal fel

' tad pob preswylydd pabell, a pherchen anifail
;

' Jubal

fe] ' tad pob teimlydd telyn ac organ
;

' a Thubal-Cain fel

' gweithydd pob cywreinwaith pres a haiam ' (Gen. iv.)

Ar ol marwolaeth Abel bu i Adda fab arall o'r enw
Seth, yr hwn, pan yn 105 oed, a genedlodd fab o'r enw
Enós; ac ychwanegir, 'yna y dechreuwyd galw ar enw yr
Arglwydd.' Ni chymerodd genedigaeth Enos le cyn 235 o

flyneddau ar ol y greadigaeth ; ond hyd yn hyn cyfranogai

addoliad crefyddol i raddau helaeth efallai o gymeriad
teuluaidd; efallai fod cyfeiriad yn yr iaith ddefnyddir yma
at addoliad o natur mwy cyhoeddus. Yr oedd disgyn-

yddion Adda, yn Ilinell Seth, yn.hynod am yr oedran

mawr a gyrhaeddent, gan i'r mwyafrif o honynt, i lawr

at Noah, fyw 900 o flyneddau ; a'r hyn sydd hefyd

yn hynod, ymddengys eu bod yn hir iawn cyn cael plant

pan eu cydmarir â dynion mewn amserau diweddarach,

os na wneir tybied eu bod wedi cael plant cyn y rhai

enwir yn y llinell a roddir, megis yr oedd ganddynt blant

hefyd heblaw y nhwy, er nad enwir mo honynt. Nid
yvv yn anheilwng o sylw y ceir yn Ilinach Cain a

Seth amryw o'r un neu gyffelyb enwau, megis Enoch a

Lamech. Mae Methusael a Methuselah yn debyg i'w

gilydd o ran swn, er y gwahaniaethant mewn ystyr (iv.

25, 26; V.)

Ond fel yr amlhai dynolryw, ' meibion Duw ' (wrth y
rhai y dealíwn ddisgynyddion Seth), wedi eu had-dynu
gan degwch 'merched dynion' (disgynyddion Oain), a

gydbríodasant á hwynt ; ac o'r cyfryw briodasau anghyd-
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marus yr oedd ffrwythau clínystriol. ' Cawri oedd ar y
(Idaiar y dyddiau liyny ; ac wedi hyny heíyd, pan ddaeth

nieibion Duw at ferched dynion, a plilanta o'r rhai hyny
iddynt: dynia'r cedyrn fu wyr enwog gynt.' 'A'r ddaiar

a lygrasid ger bron Duw ; llanwasid y ddaiar hefyd â

thrawsedd, canys pob cnawd a Iygrasai ei ffordd ar y
ddaiar.' Er cosbi, a rhoi terfyn ar anwiredd, penderfyn-

odd Duw ddinystrio y ddaiar ynghyd â'i thrigolion trwy

ddwyn drostynt ddyfroedd y diluw ; ond erchodd i Noah
adeiladu arch er diogelu ei hun a'i deulu. Yr oedd yr

arch, yr hon oedd i gynwys nid yn unig y nhwy, ond
anifeiliaid o bob math, ynghyd ag adar ac ymlusgiaid,

o angenrheidrwydd yn adeilad mawr, a rhagdybiai ei

hadeiladaeth gryn wybodaeth o saeryddiaeth ac arferiad

o honi, ac efallai o d-adeiladaeth, a llong-adeiladaeth.

Ar ol dyfod allan o'r arch un o'r pethau cyntaf a wnaeth
Noah oedd adeiladu allor i'r Arglwydd, ac offrymu poeth-

ebyrth arni. ' Dechreuodd fod yn Ilafurwr, ac a blanodd

winllan, ac a yfodd o'r gwin, ac a feddwodd.' Mae
genym yma esiampl foreu o wrteithiad y winwydden,
a thî'oiedigaeth ei ffrwyth i win, a chamddefnydd o

hono i feddwdod, yr hwn yw yr achos o bob math arall

o ddrwg a thrueui. Bu Noah fyw ar ol y diluw 350 o

flyneddau, ac o'r diwedd bu farw pan yn 950 o flwyddi o

oedran.

Ac yn awr darfu dynion amlhau drachefn ar y ddaiar.

Daeth tri mab Noah, Sem, Cam, a Japheth, yn dadau
cenedlaethau newyddion, yn y Dwyrain, mae'n debygol,

ar y dechreu, ond y rhai a ymdaenasant wedi hyn dros y
byd. Nimrod, wyr Ham, ' a ddechreuodd fod yn gadarn
ar y ddaiar.' Dywedir hefyd ei fod ' yn heliwr cadarn

ger bron yr Arglwydd ;
'

' a dechreuad ei freniniaeth ef

ydoedd Babel, ac Erech, ac Accad, a Chalneh, yn ngwlad
Sinar. O'r wlad hono yr aeth Assur allan' {ymi/l y ddalen,
' efe a aeth allan i Assyria'), 'ac a adeiladodd Ninifeh, a
dinas Belioboth, a Chalah, a Resen, rhwng Ninifeh a
Chalah, hono sydd ddinas fawr' (Gen. x. 1, 6, 8-12).

Ymddengya fod Ilawer ia\vTi o adeiladu yma, yr hyn a

dybiai gryn wybodaeth ac arferiad o gelfyddydau cyft-

redin bywyd, er oblegid bychandra y boblogaeth nas
gallasai y rhan fwyaf o'r dinasoedd hyn fod ond bychain
ar y pryd gan nad pa mor fawr y gallasai rhai o honynt
ddyfod wedi hyn. Yr oedd yr holl ddaiar hyd yn hyn o

un iaith ; a chyd â'r bwriad o gadw gyd â'u gilydd ym-
aflasant yn y gorchwyl o adeiladu Babel a'i dwr enwog.
Gwnaethant briddfeini ac a'u Uosgasant, ac yn lle morter
arferent hitumen—defnyddiau a arferwyd yn helaeth wedi
hyn wrth adeiladu Babilon fawr; ond yn awr cymysgodd
Duw eu hiaith, fel nas medrent ddeall eu gilydd : 'Ac
felly yr Arglwydd a'u gwasgarodd hwynt oddi yno ar

hyd wyneb yr holl ddaiar ; a pheidiasant ac adeiladu y
ddinas' (Gen. xi. 1-9).

Yn awr y mawr fyrhawyd einioes dyn. Bu Sem, mab
lienaf Noah, fyw 600 o flyneddau ; Terali, yr wythfed o
Sem, a thad Ábraham, a fu farw pan yn 205 flwydd oed
(Gen. xi. 10-26, 32). Os amcan hirhoedl Adda a'i

ddisgynyddion uniongyrchol oedd buanu pobliad y byd,
gallwn gyfrif am fyrhad einioes dyn ar ol y diluw trwy
y ftaith, tra yr oedd un teulu (Adda ac Efa) i roddi bod-
olaeth i hiliogaeth ac oedd i bobli y ddaiar ar ol y gread-
igaeth, yr oedd pedwar teulu (Noah, Sem, Ham, a
Japheth) i roddi bodolaeth i hiliogaeth ac oedd i'w bobli

ar ol y dihiw ; ac yn ganlynol âi cynydd poblogaetli yn
mlaen gyda chynydd ychwanegol dirfawr.

Diau i Abraham, pan y daeth allan gyda Terah ei dad
o wlad y Caldeaid (cryd yr hil ddynol), aduel ar ei ol

gryn boblogaeth; a phan ddaeth i wlad Canaan cafodd yno
gryn boblogaeth. Yr oedd y trigolion yn gynwysedig o

amryw Iwythau, 'y Ceneaid, a'r Ceneziaid, a'r Cadmon-
iaid, yr Hethiaid hefyd, a'r Phereziaid, a'r Rephaimiaid,

yr Amoriaid hefyd, a'r Canaaneaid, a'r Girgasiaid, a'r

Jebusiaid ' (Gen. xv. 19-21). Yr ydym yn daiilen hefyd

am Iwythau eraill yn Nghanaan, neu ranau cymydog-
aethol y wlad (xiv. .5-7). Yr ydym hefyd yn cael bren-

inoedd yn y Dwyrain ac yn y Gorllewin
; yn y Dwyrain,

Amraphel brenin Sinar, Arioch brenin Elaser, Cedorla-

omer brenin Elam, ac ef'allai hefyd Tidal brenin y
cenedloedd ; yn y Gorllewin, cawn freninoedd Sodom a

Gomorrah, Admah, Zeboim, a Zoar; ond gan fod yr oU o'r

Ilefydd olaf yn agos i'w gilydd, rhaid mai bychan iawn
ydoedd tiriogaeth eu breninoedd (xiv. 1, 2). Yr ydym
hefyd yn darllen am Melchisedec brenin Salem, Abimelec
brenin Gerar, a Pharaoh brenin yr Aipht (xii. 15 ; xiv.

18 ; XX. 2). Yr ydym yr un modd yn darllen am y tro

cyntaf am ryfel, ac am ryfel eang-daen hefyd (xiv. 1-16);

er yr ofnwn mai nid dyma y waith gyntaf ì genedloedd
ryfela â'u gilydd.

O gyflwr bugeiliol cymdeithas cawn yr esiampl foreuaf

yn Abraham, Isaac, a Jacob. Am Abraham dywedir ei

fod ' yn gyfoethog iawn o anifeiliaid, ac o arian, ac o aur.

Ac i Lot hefyd, yr hwn a aethai gyd ag Abraham, yr

oedd defaid, gwartheg, a phebyll. Ä'r wlad nid oedd abl

i'w cynnal hwynt i drigo ynghyd, am fod eu cyfoeth

hwynt yn helaeth, fel na allent drigo ynghyd ' (Gen. xiii.

2, 5, 6). Yn nyddiau y patrierch ymddengys fod rhanau
eang o'r wlad na pherthynent i unrhyw bersonau neill-

duol, ond Ile gallai pob un, hyd yn od dyeithriaid, borthi

eu deadelloedd. mddengys oddiwrth hyn nad oedd
Canaan yr amser yma wedi ei phobli yn fawr.

Yr oedd gan Isaac nid yn unig ddefaid ac ychain, ond
gwnai hefyd wrteithio y ddaiar. Pan yn teithio yn
Gerar, yn ngwlad y Philistiaid, ' hauodd yn y tir hwnw,
ac a gafodd y flwyddyn hono y can cymmaint' (Gen.

xxvi. 5-7). Dengys breuddwyd Joseph gynefindra û

gweithrediadau maes y cynhauaf ; ond er yn ddiau y
cyfodid yd y pryd hwnw yn Nghanaan, mae yn debygol

na chyfodid lîawer o hono, ac nas gallasid dibynu arno i

ddiwallu angenrheidiau y trigolion. O'r hyn lleiaf cawn
fod newyn yn nyddiau Abraharn (Gen. xii. 10), Isaac

(xxvi. 1), Jacob (xlii. 1, 2). Yn yr Aipht mae yn debygol

y cyfodid Uawer rhagor o yd, er hyd yn od yno y cawn
ni saith mlynedd o lawnder yn cael eu canlyn gan saitli

mlynedd o brlnder (xli. 46-49, 53, 57).

Cyfarfyddwn ag arwyddion o fodolaeth amryw gelfydd-

ydau heblaw daiar-driniaeth, megis nyddu, lliwio, a gwau
(Gen. xiv. 23 ; xxxvii. 3 ; xxxviii. 28). Yr ydym yn
darllen hefyd am bebyU (xiii. 3, 5, 25, 27); am bobi bara

(xviii. 5, 6 ; xix. 3 ; xl. 16, 17); am gyllyll (xxii. 6); am
gleddyfau (xxvii. 40 ; xxxi. 26 ; xxxiv. 35); am fwäu a
chewyll saethau (xxvii. 3); am arian wrth bwysau (xxiii.

16; xxxvii. 28; xlii. 25-28; xliii. 12, 21; xlvii. 14); am
brynu ag arian ogof Machpelah fel Ile claddu gan Abraham
(xxiii. 3-20); am faes yn Sichem gan Jacob (xxxiii. 19).

Yr ydym yn darllen am fasnachwyr : ' Ismaeliaid yn
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djfod o Gilead, yn myried i waered i'r Aipht, a'u

camelod yn dwyn llysiau, a balm, a myrr ;

' am eu

gwaith yn prynu Joseph, a'i werthu eilwaith i Poti-

phar; oblegid ymddengys fod bodau dynol yn cael eu

prynu a'u gwerthu mor foreu a'r amser yma (xxxvii.

25, 28, 36); am asynod a chamelod yn cael eu defn-

yddio i'w marchogaeth, ac i gario beichiau (xxii. 3

;

xxiv. 10, 61, 64; xxxi. 17; xüi. 26-28; xlv. 23); am
ddelwau duwiau (xxxi, 19, 34; xxxv. 2, 4); am glust-

dlysau a breichledau aur, 'tlysau arian a thlysau aur'

(xxiv. 22, 53; xxxv. 4; xxxviii. 18); am ganiadau, a

thympan, a thelyn (xxxi. 27). Yn yr Aipht dygwyd
gwelhantau yn mlaen yn Uawer yn mhellach nac yn
Nghanaau. Pan appwyntiodd Pharaoh Joseph yn llyw-

ydd ar yr hoU wlad, ' tynodd ei fodrwy oddiar ei law, ac

a'i rhoddes hi ar.law Joseph, ac a'i gwisgodd ef mewn
gwisgoedd sidan, ac a osododd gadwyn aur am ei wddf ef,

ac a wnaeth iddo farchogaeth yn yr ail gerbyd oedd
ganddo' (xh. 41-43). Pan yr oedd Jacob a'i.deulu i

gael eu dwyn waered i'r Aipht, danfonwyd cerbydau i

Ganaan i'w hol hwynt (xlv. 19). Peraroglwyd Jacob a

Joseph pan fuont î'arw (1. 2, 26). Yr ydym hefyd yn
darllen am y tro cyntaf am feirch a marchogion (xlvii. 1 7

;

1. 9). Gwna yr amgylchiadau hyn, er mor ddibwys y
geiU rhai o houynt ymddangos, gynysgaethu darllenydd

ystyriol a gwybodus â rhyw gymhorth i fesur cynydd y
celfyddydau yn ystod y cyfnod i ba un y perthynant.

Nid ydym yn dychymygu y rhoddant uu drychfeddwl

cyflawn a digonol ar y matter ; ond corphorant y prif

hysbysaeth a rydd yr Ysgrythyr yn ddamweiniol ar y
testun.

Yn y cyfamser mae genym ormod o le i dybied fod
* drygioni dyn yn fawr ar y ddaiar.' Mae pechod a chosb

Sodom a Gomorrah yn brawf echrydus o hyn (Gen. xviii.

20, 21; xix. 4, 5; xxiv. 25). Perthyn y pechodaii a

enwir gan yr hanesydd santaidd bron i gyd i'r un dos-

parth, ac yn gynwysedig yn nghysylltiad anghyfreithlon

y rhywiau ; megis merched Lot (xix. 30, 36); Dinah,

merch Jacob (xxxiv. 1, 2); ei feibion Reuben (xxxv. 22)

a Judah (xxxviii. 15, 16, 24-26); a gwraig Potiphar
hefyd (xxxix. 7-12). Mae yn boenus i sylwi ar olygiadau

a theimladau hyd yn od Ábraham a Sarah ar y matter
hwn (xii. 10-16 ; xx. 1-3), a Lot (xix. 7, 8), ac Isaac

(xxvi. 6- 9). Mae yn hynod ddarfod i Pharaoh brenin

yr Aipht, ac Abimelec brenin Gerar, ddaugos syniadau
niwy cywir mewn perthynas i briodas nac Abraham nac
Isaac ; efallai taw y cyfan oedd ganddynt hwy mewn
golwg ydoedd aml-wreicaeth> cyfreithlondeb yr hyn nid
amheuid y pryd hyny gan neb, a gweinyddasant geryddon
cyfiawn i'r ddau batriarch am eu celwyddau (xii. 17-20

;

XX. 3-16 ; xxvi. 9-11). Gwnai hyd yn od Sechem, yr
hwn a halogodd Dinah, goleddu golygiadau anrhydeddus
iawn mewn perthynas i'w briodas â hi (xxxiv. 3-24).

Nid oes genym ond ychydig hysbysrwydd mewn perth-

ynas i sefyllfa crefydd yn ystod y cyfnod hwn, oddigerth
gyda golwg ar Abraham a'i ddisgynyddion. Gelwir
Melchisedec, brenin Salem, yn 'oíFeiriad y Duw Goruchaf'
a chyhoeddodd fendith uwch ben Abraham. Cyduabydd-
odd y patriarch ef fel y cyfryw, oblegid ' rhoddes iddo
ddegwm o'r cwbl' (xiv. 18-20); ac mae yr apostol Paul
yn siarad yn uchel am Melchisedec yn ei gymeriad
swyddol, ac yn honi iddo ragoriaeth ar Abraham, gan

ddywedyd, 'Ac yn ddidadl, yr hwn sydd leiaf a fendithir

gau ei weir (Heb. vii. 1-7, 15-24). Defnyddia Abimelec,
brenin Gerar ynamser Abraham, iaith duwioldeb, ac y mae
hyd yn od yn cyfeirio gweddi at Jehofah, ac y mae Duw
yn cydnabod ei ddadl taw 'yn mhertíeithrwydd ei galon'

y darfu iddo weithredu (Gen. xx. 4, 6, 9). Yr oedd
Abimelec, yn amser l8aac,-yn fwyaf tebygol yn berson

gwahanol, ac y mae yntau hefyd yn gwueud defnydd o

iaith grefyddol, ac yn gwneud cyfeiriad at Jehofah fel

Duw (xxvi. 28, 29). Defnyddia Laban hefyd iaith gref-

yddol, gan wneud cofia am Dduw dan yr enw Jehofah
(xxiv. 31, 50, 51; xxxi. 53); ond rnae ei ymddygiad tuag at

Jacob yn ei osod allan yu gymeriad amheus iawn (xxviii.

15-30; xxxi. 1-7). Ymddengys -liefyd fod ganddo
ddelwau yn ei d, felly mae'n debygol ei fod yn eilun-

addolwr (xxxi. 19-30, 32, 34, 35); megis yr oedd Terah
hefyd, tad Abraham, ac eraill o'r teulu yn Mesopotaraia

(Jos. xxiv. 2, 14). Efallai nad oedd dira gwybodaeth o'r

gwir Dduw wedi ei chwbl goUi yn y Dwyrain
;
gallasai

pobl y gwledydd hyn gydnabod Jehofah fel Duw (Gen.

xxxi. 53), tra ar yr un pryd yr oedd ganddynt eu duwiau
eu hunain, o'r hyn Ueiaf addolent eilunod. Mae ceuedl-

oedd paganaidd yn gyfíredin wedi bod yn bur ddyoddef-

gar tuag at dduwiau eu gilydd.

Golygir yn gyfíredin i'r Áipht wneud cynydd cynnar a
mawr yn nghelfyddydau bywyd ; ac mae yn debygol i'r

Hebreaid, yn ystod eu hir arosiad yn y wlad hono, wueud
cryn gynydd yn eu gwybodaeth honynt, er y gwnai eu
caethwasaeth weithredu fel rhwystr mawr iddynt i wneud
hyny, oddigerth efallai dan amgylchiadau neillduol. Ni
gyfarfyddwn yn awr am y tro cyntaf yn eu plith ag un
o'r celfyddydau mwyaf pwysig, sef iaith ysgrifenedig

(Exod. xvii. 14; xxxi. 18), ac y mae y gelfyddyd o

ysgrifenu yn rhagdybied y gelfyddyd o ddarllen. Mae
yn rhaid hefyd y gwyddent gryn lawer ynghylch y fíbrdd

i drin meteloedd, fel y dangosir gan y fíaith iddynt wneud
Uo aur, trwy yn gyntaf ei gasto mewn mouìd, a'i ' lunio á

chyn' wedi hyn (xxxii. 4; gwel hefyd xxxiv. 17). Mae
yn rhaid y dangosid gwybodaeth a medr eangach yn
ngwneuthuriad y tabernacl, arch y dystiolaeth, y drugar-

eddfa a'r cerubiaid o aur pur, allor yr arogldarth, allor y
poeth-ofí"rwra, y noe a'i dodrefn, ynghyd à'r gwisgoedd

ar gyfer Aaron yr ofíeiriad a'i feibion. Yr oedd hwn
yn orchwyl arbenig perthynol i Bezaleel ac Aholiab,

y rhai a ' lanwyd ag yspryd Duw, mewn doethineb, ac

mewn deall, ac mewn gwybodaeth hefyd, ac yn mhob
rhyw waith;' ac eraill ac oeddynt wedi eu donio yr un
fath (xxxi. 1-1 0). Er y gallasai fod y rhoddion a gyìrenid

gan y bobl tuag at yr amcanion a enwir yn awr mewn
rhan o ddechreuad Aiphtaidd (xi. 2 ; xii. 25, 36), yr

oeddynt hefyd mae'n debygol o ddechreuad Hebreaidd.

Yn eu plith yr oedd ' breichledau, a chlust-dlysau, a

modrwyau, a chadwyuau, pob math ar dlysau aur, meini

onyx, a meini i'w gobod yn yr ephod, ac yn y ddwyfroneg.'

Mae genym hanes am y celfyddydau a arferid gan y
benywaid : 'A phob gwraig ddoeth o galon a nyddodd á'i

dwylaw, ac a ddygasant yr edafedd sidau glas, a phorphoi',

ac ysgarlad, a lliain main ' (xxxv. 22-27). Darlîener

hanes adeiladaeth y tabernacl a'r gwahanol bethau perth-

ynol iddo yn Exod. xxxvi.-xl., ac nis gellir llai na synu

at y wybodaeth a'r medr a ddangosir yn mhob rhau o'r

gwaith. Yr unig esiampl arall gywreinrwydd Hebraeg
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a gawn ni yn yr anialwch oedd gwaith Moses yn gwneud
sarph bres, a'i gosod hi ar drostan er mwyn gwella y bobl

ac oedd wedi cael eu brathu gan seirph tanllyd, a'r hon
ddaeth wedi hyny yn wrthrych addoliad gan blaut Israel

(Num. xxi. 9 ; 2 Bren. xviii. 4).

Nid oes genym ond ycliydig wybodaeth mewn pertli-

ynas i gynydd ac hyd yn od gyflwr celfyddydau bywyd
yn mhlith yr IsraeHaid ar ol iddynt ymsefydlu yn
Nghanaan. Mae yn debygol taw eu prif waith oedd
trin y ddaiar; a diau i'r rhyfeloedd a ddygwyd yn mlaen
ganddynt er mwyn darostwng Canaan, ynghyd â'r ôliith

eu bod yn aml yn cael eu darostwng ga'n eu gelynion,

fod yn rhwystrau mawrion ar eu íFordd i wneud llawer

neu ddim cynydd. Mewn gwirionedd, yn Ue myned
rhagddynt mae yn debygol taw myned yn ol yr oeddynt
yn eu gwybodaeth o rai o gelfyddydau cyôredin bywyd
(Barn. iii. 31; v. 8 ; 1 Sam. xiii. 19-22).

Mae yn amgylchiad hynod nad ydym ddim yn darllenam
un math o adeiladau yn mhlith yr Israeliaid hyd deyrn-
asiad Dafydd. Mae yn rhaid fod ganddynt ryw fath o

dai, ond efallai nad oeddynt yn rhai mawrion ac yn gofyn
am lawer o fedr i'w hadeiladu. Yr oedd gan Dafydd dý
wedi ei adeiladu iddo ei hun ; ond ymddengys nad oedd
yr Israehaid yn ddigon medrus i gyflawni hyn o orcliwyl,

oblegid cyflawnwyd ef gan y Tyriaid :
'A Hiram, brenin

Tyrus, a anfonodd genadau at Ddafydd, a choed cedr, a
seiri prennau, a seiri meini ; a hwy a adeiladasant d i

Dafydd ' (2 Sam. v. 11). Diau mai t go ragorol ydoedd
hwn :

' Wele yn awr fi yn preswylio mewn t o gedrwydd,
ac arch Duw yn aros o fewn y cortynnau' (2 Sam. vii. 2).

Ond ei fab Solomon oedd yr adeiladydd mawr, ac yr
oedd ei adeiladau yn rhai gorwych, ac yn arddangos medr
mawr. Yr oedd y deml yn Jerusalem, ei balas ei hun,

yr hwn a gymerodd dair blynedd ar ddeg i'w adeiladu,

t coedwig Libauus, a th merch Pharaoh, yr hon a briod-

asai, oll o'r fath orwychaf (Bren. vi. ; vii. 1-12). Ond
er y cymerai gweithwyr Hebreaidd ran ynddynt, mae yn
amheus pa un a weithient ar y rhanau hyny o'r adeilad

ac oedd yn gofyn medr neillduol. Mae'n debygol i'r rhai

hyn gael eu cyflawni gan weithwyr Tyriaidd, neu o'r hyn
leiaf dan eu cyfarwyddyd. Dywedodd Solomon ei hun
wrth Hiram :

' Canys ti a wyddost nad oes yn ein phth
ni wr a fedro gymynu coed megis y Sidoniaid ' (v. ; vii.

13-51). Ac nid y rhai hyn oedd yr unig weithiau o

eiddo Solomon. Dygodd yn mlaen weitliiau mawrion
eraill y rhai a ofynent lawer o lafur a medr (ix. 15-21 ; x.

16-29; Preg. ii. 4-10).

Darfu Solomon hefyd wneud llongau yn Ezion-geber,

ar y gangen ddwyreiniol o'r Môr Coch, er mwyn mas-
nachu ag Ophir ; ond ymddengys hefÿd nad oedd yr
Hebreaid fawr o forwyr, canys ' Hiram a anfonodd ei

weision yn y Ilongau, y rhai oedd yn longwyr yn medru
oddiwrth y môr, gyda gweision Solomon.' Cariai fasnach
yn mlaen â'r Aipht ac Arabia, ynghyd â gwledydd eraill

(1 Bren. ix. 26, 27 ; x. 15, 22, 28, 29).

Teyrnasiad Solomon oedd cyfnod auraidd cenedl Israel.

Nid oes ond ychydig grybwyliiadau yn Ilyfrau hanes-
yddol y Beibl yngliylch sefyllfa celfyddydau yn eu plith o'r

amser hwn hyd gaethiwed Babilon. Ond gan, ar farwol-
aeth Solomon, fod y wlad wedi ei rhanu i deyrnasoedd
Judah ac Israel, y rhai oeddynt yn barhaus yn rhyfela
â'it gilydd, a chan eu bod hwy a'r cenedloedd cymydog-

aethol yn barhaus mewn rhyfel â'u gilydd, y tebygolrwydd
yw mai myned yn ol a wnaethant yn eu gwybodaeth o'r

celfyddydau yn Ile gwneud cynydd. Nid oes, ar y cyfan,

tm rheswm i gasglu i'r hen Hebreaid wneud fawr gynydd
yn eu gwybodaeth o gelfyddydau cyffredin bywyd.
Ymddengys fod y Tyriaid, eu cymydogion, fel yr ydym

eisoes wedi gweled, yn Uawer o'u blaen. lihydd Ezeciel

ddarluniad bywiog o'u masnach mawr ac amrywiol (xxvi.

1-25).

Darfu i ymerodraethau Assyria, Babilon, Persia, yn
gystal a'r Aipht, wneud cynydd cynnar mewn gwybod-
aeth o gelfyddydau bywyd ; ond nid oes genym nemawr
wybodaeth yn yr H. D. ynghylch sefyUfa y" gwledydd
yma. Gellir cael gwell hysbysaeth mewn llyfrau hanes-
yddol eraill ar y matter hwn, ac yn yr erthygl hwn yr
ydym wedi cyfyngu ein hunain i raddau mawr i'r hyu a
ddysgwn oddiwrth yr Ysgrythyrau.
CYMMELL, gwasgu yn nerthol, gorfodi trwy nerth

(2 Breu. iv. 8; Job xxxii. 18; Gal. vi. 12). Cariad Crist

sydd yn ein cymmell ni, neu a'n caria ni ymaith
;
pan yr

appelir atto, y credir ynddo â'r galon, mae yn tynu ein

serchiadau atto yn y modd mwyaf grymus, ac yn nerthol

ac anwrthwynebol yn ein harwain ni i roddi ufudd-dod
santaidd a gweithgar i'w gyfraith (2 Cor. v. 1 4).

CYMMEPtADWYO, cynnal yr hyn sydd iawn, ei

ganmol (Ps. xlix. 13 ; 1 Cor. xi. 19). Yr oedd lesu

Grist yn (jymmeradwy gan Dduw, yn anwyl ganddo
;

derbyniwyd ei berson a'i waith ; a plirofwyd yn anatteb-

adwy gan ragluniaeth taw efe ei hun ydyw y Messiah
(Act. ii. 22). Yr ydym yn cymmeradwjjo ein hunain pan,

trwy weithredoedd da, yr ennillwn gymmeradwyaeth
cydwybodau dynion, ac y dangoswn ein bod yn cael ein

íFafrio a'n cadw yn gyfiawn gan Dduw (2 Cor. vi. 4 ;

2 Tim. ii. 15). Bod yn cjymmerailwy yn Nghrisf ydyw
bod yn ganlynwyr bywiog, gwyhadwrus, a gweithgar i

Grist.

CYMMODI. 1. Gwneud heddwch rhwng pleidiau

wedi ymryson ; sicrhau ífafr (Matt. v. 24). 2. Gwneud
iawn dros ; cysegru (Lef vi. 30 ; Ezec. xlv. 20). Mae
Duw yn cymmodi y byd ag ef ei hun : efe a ddyfeislodd
holl gynliun y cymmod ; danfonodd ei Fab i roddi bodd-
lonrwydd dros ein camweddau ni ; derbyniodd ei gyf-

iawuder ef yn ein Ile ni, a deufyn ef i'n bendithio ni

;

mae yn ein cyfiawnhau, ein santeiddio, ac yn ein gogon-
eddu yn ol goludoedd ei ras ef (2 Cor. v. 1 9). Mae Crist

yn ein cymmodi ni : cyflawna bob cyfiawnder yn ein Ile
;

eiriol drosom gyd â'r Tad; a thrwy ein huno ag ef ei hun,

a thrigo ynom trwy ffydd, sicrha ein heddwch tragywyddol
â Duw (Eph. ii. 16). Mae yn cymmodi pob peth : trwy
ei ufudd-dod a'i angeu mae Duw yn ymgymmodi â dyn-
ion ; eymmodir luddewon a chenedloedd yn un eglwys ;

mae angelion santaidd a dynion yn heddychol â'u gilydd;

mae dynion yn cael eu tueddu i fod yn heddychol yn
mysg eu gilydd; a mwynhant wir heddwch cydwybod, ac

y maent mewn cyfamod o heddwch â'r greadigaeth resymol

ac afresymol (Col. i. 20, 21). Yr efengyl ydyw gair neu
weinidogaeth y cymmod, a thrwy hon y cyhoeddir yi-

Iieddwch hwn â Duw, angelion, dynion, cydwybod, a

chreaduriaid eraill, ac y cynygir ef, ac y oynihwysir et

attom (2 Cor. v. 18, 19).

CYNHAUAF. Y cynhauaf, neu amser tori yd, a'i

gario i ddiddosrwydd, sydd yn amrywio mewn gwahanol
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wledydd ya ol natur y tir a gwres yr hiusawdd. Yn
Nghanaan dechreuai yn inis Mawrth, a gorphenid ef tua

diwedd Mai. Mae y cynhauaf haidd yn rhagflaenu y
cynhauaf gwenith o gymaint ag wythnos neu bythefnos

(Robinson). Fel mewn gwledydd eraiU, mae y cyuhauaf

yn gynnarach mewn rhai rhanau o'r wlad nac eraill. Gyda
ni mae yr haf o flaen y cynhauaf, ond yn Nghanaan, er

fod y cynhauaf yn cydredeg â'r haf mewn rhan, yr ydoedd
drosodd cyu diwedd yr haf A dyma y rheswm dros

briodoldeb y tymhorau (Jer. viii. 20), er y gall ymddangos
yn annaturiol i ni ar y cyntaf (Jowett, lìes. i. 144). Gan
fod y cynhauaf yn amser pwysig iawn i ddarbodi erbyn yr

arnser a ddaw, gelwir unrhyw dymhor o lafur enniUfawr
yn gynhauaf ; a dyna paham y mae yr hwn a gwsg yn
amser y cynhauaf yn fab gwaradwyddus (Diar. x. 5).

Cydmarir amser barnedigaethau dinystriol I)uw, trwy y
rhai y tyr i lawr niferi ac y caria^ Jiwynt i sefyllfa tragy-

wyddol, i gynhauaf ; a dyna paham yr ydym yn darllen

am gynhauaf ar Babilon a Judah (Jer. li. 33 ; Hos. vi. 11).

Cydmarir i gynhauaf, neu gnwd parod ar gyfer cryman
dialedd Duw, bobl wedi eu haddfedu gan bechod ar gyfer

dinystr (Esa. xviii. 5; Joel iiL 13; Dat. xiv. 15). Gelwir
yn gynhauafamser nodedig a roddir i weinidogion i lafurio

yn llwyddianus yn ngwaith yr efengyl, a cliasglu pechad-
uriaid at Grist ; a chydmarir pobl wedi eu tueddu gan
Ragluniaeth i dderbyn yr efengyl i gnwd addfed (Matt.

ix. 36-38 ; loan iv. 35, 36). Cydmarir dydd y farn i

gynhauaf
; yna bydd pob peth yn addfed ar gyfer ym-

ollyngdod ; bydd natur wedi ei thaflu oddiar ei cholyn
;

newidir cyflwr dynolryw; cesglir y saint i ysgubor Duw,
sef ei drigfauau nefol, a theflir y drygionus i dân ufferu

(Matt, xiii. 30, 39-42). Yr oedd yr Assyriaid yn debyg
i bobl cynhauaf ; dinystrient y cenedloedd, torent hwynt
i lawr, a gwnaent hyd yn od lofla, gan dori ymaith y
gweddiU a adawsid ar y cyntaf (Esa. xvii. 5).

CYE'RESS (Planigyn). [Copher.]
CYP'RESS (Pren). [Berosh.]
CYP'RUS, ynys fawr yn Môr y Canoldir, ac ar y dehau

i Cihcia. Ychydig ranau o'r byd ddahai gydmariaeth â

hi mewn ffrwythlondeb daiar, mwyneidd-dra hinsawdd,
prydferthwch dyffiynoedd, a rhagoriaeth ei chyuyrchiou.

Yr oedd mewn modd arbenig wedi ymgyflwyno i addohad
Gwener

; yr oedd y trigohon yn nodedig am eu tryth-

yllwch, a daeth hyd yn od yr enw Cyprian i fod yn
gyfystyr â phutain. L)lywodraethwyd hi am hir amser
gan ei thywysogion ei hun ; ond yn nghylch o.B. 3950
cymerwyd, o dan au esgusodion, trawsfeddiant o honi
gan y Rhufeiniaid, a darostyngwyd hi i sefyllfa talaeth

Rufeinig, Yn o.c. 648 cymerwyd hi gan y Saracens

;

oddeutu 1191 Rhyfelwyr y Groea al cymerasant o fedd-

iant y Tyrciaid Seljuüian ; travvsgymerwyd lii gan y
Venetiaid o gylch 1473; ond yn 1570,' ar ol rhyfel

arswydusi, cawsant hwythau yn eu tro eu gyru o honi
gan y Tyrciaid, ac oddiay hyny mae hi wedi parhau i fod
yn rhan a'r ymerodraeth Pwrcaidd,

Yr oedd Hawer o luddewon wedi ymsefydlu yn Cyprus,
a dyna paliam efallai yr oedd Cristionogaeth wedi cael ei

dwyn mor foreu i*r ynys, 'A Joseph, yr hwn a gyfenwid
Barnabas ga^ yr apostohon, a thir gariddo, a'i gwerthodd
ac a ddug yx arian, ac a'i gosododd wrth draed yr apos-
tohon/ 'A'r rhai a wasgarasid oherwydd y bUnder a
godasi ynghyloh Stephan, a dramwyasant hyd yn Plienice,

a Cyprus, ac Antiochia, heb lefaru y gair wrth neb ond yr
luddewon yn unig. A rliai o honynt oedd wyr o Cyprus
ac o Cyrene, y rhai wedi dyfod i Antiochia a lefara.saut

wrth y Grocgiaid, gan bregethu yr Arglwydd lesu ' (xi.

19, 20).

Paul a Baruabas, wedi cael eu danfon o Antiochia, a
ddaethant i Seleucia, ac oddiyno a fordwyasant i Cyprus;
yn Salamis pregethasant y gair yn synagog yr luddewon

;

'ac wedi iddynt dramwy trwy yr ynys hyd Paphos, darfu

Sergius, rhaglaw y wlad alw am danyut i gael clywed
gair Duw ganddynt;' ond Elymas y swyuwr, luddew, a'u

gwrthwynebodd hwy, gan geisio gwyrdroi y rhaglaw
oddiwrth y ffydd, oherwydd paham 'y syrthiodd amo
niwlen a thywyllwch' (Act. xiii. 1-13). Gelwir Saul o

hyn allan yn Paul, efallai ar ol Sergius Paulus, y rhag-
law, yr hwn a ddychwelwyd at Gristionogaeth ; ond
golyga rhai taw Paul oedd ei gyfenw Rhufeinig, fel taw
Saul oedd ei enw luddewig, ac iddo yn awr fyned yn ol

yr enw hwnw, gan fod ei lafur o hyny allan i fod yn
mhlith y cenedloedd. Amryw flyneddau ar ol hyn ym-

welodd Barnabas a Cyprus, ei ynys enedigol, ar ol i Paul

ac yntau ' ymadaw oddiwrth eu gilydd,' mewn canlyniad

i'r cynnwrf iJyra a gymerodd le rhyngddynt (xv. 39); ac

yn ddiweddanich etto mae geuym hanes am vin ' Cnidus,

hen ddisgybl' (xxi. 16). Dyma amgylchiadau dyddorol

mewn perthynas i ddygiad boreiiol Cristionogaeth i mewn
i Cyprus. 'Mae rhif y Groegiaid yn yr ynys yn fawr yn

bresenol {Amer. Miss. Ber. 1824, p. 240), ac mewn cys-

ylltiad â hwynt cawn, wrth gwrs, yr Eglwys Roeg ; oud

mae Cristionogaeth yn awr mewn fíbrdd yn anadnabyddus

oddigerth mewn ff"urf o goelgrefydd o'r fath dywyllaf O
dan lywodraeth crthrymus y Tyrciaid mae Cyprus wedl

ei darostwiig iV sefyllfa fwyaf truenus.

CYRE'NE, gwlad yn Ngogledd Aff'rica ar y gorllewin

iV Aipht. Bu i'r wlad hon am oesoedd ei breninoedd ei

him, o'r llinach Roegaidd, a chystadleuaimewn gallu â'r

Carthageniaid. Ymddeugys i niferi lliosog o'r luddewon

ymsefydlu yn Cyrene (Joseph. Aìitig. xiv. 7. 2 ; xvi. 6. 5).

Pan arweiniodd y milwyr Grist i ddwyn ei groes, 'cawsant

ddyn o Cyreue, a'i enw Simon, yr hwn a gymhellasant i

ddwyn ei groes ef' (Matt. xxvii. 32). 'Yn mhlith yr

luddewon, gwyr bucheddol,' yn Jerusalem ar ddydd y
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Pentecost, a'r rhai a glywsant yr apostolion yn llefaru

yn eu hiaith eu hunain, yr oedd rhai o ' barthau Libya,

yr hon sydd gerllaw Cyrene' (Act. ii. 5, 10). Cawn
Cyreniaid yn mhlith yr luddewon dyeithr a ymddadleu-
sant â Stephan (vi. 9). Yn mUith y rhai a ' wasgarasid

oherwydd y blinder a godasai ynghylch Stephan,' rhai o'r

rhai ddaethant i Antiochia oeddynt ' wyr o Cyrene ' (xi.

19, 20); ac ychydig flyneddau wedi hyn cawn yn Anti-

ochia wr a elwid ' Lucius o Cyrene' (xiii. 1). Mae yn
naturiol i gasglu oddiwrth y cyfryw amgylchiau i Grist-

ionogaeth gael, neu y byddai iddi gael, ei dwyn i mewn
i Cyrene. Ar ol i'r wlad hon fod yn ddarostyngedig i'r

Persiaid, Groegiaid-Aiphtiaid, a'r Ilhufeiniaid, trawsgym-
erwyd hi gan y Saracens yn o.c. 640. Darfu i rai o'r

tywysogion Mahometanaidd sefydlu teyrnas yma, yr hon
a barhaodd ynghylch 350 o flyneddau, o o.c. 900 i 1250,

er fod sedd y llywodraeth gan mwyaf yn yr Aipht.

CYRE'NIUS, neu Quirinius, llywodraethwr Rhuf-

einig Syrla, mewn cysylltiad â genedigaeth Crist (Luc ii.

1, 2). Mae cryn lawer o anhawsder yn gysylltiedig â'r

adnod. Cymerodd y cofrestriad a sonir am dano (nid yw
y gair a ddefnyddir gan yr efengylydd yn cyfeirio at

drethiad—ar ymyl y ddalen cofrestru) le dan deyrnasiad

Augustus, tra yr oedd Ilerod, a gamenwid yn Fawr, etto

yn fyw ; ond yn ol Josephus, wedi i Archelaus gael ei

yru allan o'r wlad, pan y darostyngwyd Judea i sefyllfa

talaeth Rufeinig : h.y., nid cyn deg neu ddeuddeg mlyn-

edd yn ddiweddarach. Er taw er mwyn trethu y cof-

restrid yn gyíFredin, ond uid felly bob araser, nac o

angenrheidrwydd. Yn yr amgylchiad presenol mae
genym le i gasglu nad oedd un bwriad imiongyrchol i

drethu Judea. Yr oedd Herod y pryd hwnw yn frenin

y wlad ; ac er y gellir dweud y daliai ei goron trwy
ddylanwad y Rhufeiniaid, etto yn gymaint ac y caniata-

ent iddo hoU anrhydedd a breintiau breninol, nid oes

dim lle i feddwl y gwnaent, trwy eu swyddogion eu
huuain, godi treth ar eu deihaid eu hunain. Yn mhell-

ach, mae genym dystiolaeth Josephus na ddarfu iddynt
osod un dreth ar bobl Judea cyn i Archelaus gael

ei yru fl'wrdd, pan y cysylltwyd y wlad â Syria, ac y
daeth i fod yn rhan o dalaeth Rufeinig. Yr oedd arn-

canion eraül heblaw trethiad y bobl mewn golwg wrth
gofrestru trigolion yr ymerodraeth. Cynysgaethai yr
awdurdodau â gwybodaeth ynghylcli trigolion gwahanol
ranau yr ymerodraeth, a gallasai wasanaethu fel rhyw
gyfarwyddyd gyda golwg ar y Ilwybr gorevx i gymeryd
gyda hwynt. Ac nid tymhorol o angenrheidrwydd
ydoedd y defnydd ellid wueud o'r cyfryw gofrestriad.

GaIIa.sai y cofrestriad a wnaed ar yr amser a enwir gan
Luc ei ddefnyddio wedi hyn gan y Rhufeiniaid i'w gallu-

ogi i osod treth ar eu deiliaid. Ni chafodd y cofrestriad

a wnaed yu amser Herod y pryd hwnw, cybelled y gellir

gwybod, gael ei droi i un gwasanaeth neillduol, ond wedi
alltudiaeth ei fab Archelaus, cysylltwyd Judea â Syria a
throiwyd hi yn dalaeth Rufeinig, a darfu i'r cofrestriad

o'r trigoliou a wneid yn flaenorol wasanaethu fel cyfar-

wyddyd i wneud cyfrif o'r bobl, yr hyn gymerodd le y
pryd hwnw. Mae Dr. Campbell yn cyfieithu y dernyn
iel y canlyn:—-'Oddeutu yr amser hwnw rhoddodd Cesar
Augustus orchymyn ar fod i holl drigolion yr ymerodraeth
gael eu cofrestru. (Cymerodd y cofrestriad hwn le pan
yr oedd Cyrenius yn benaeth ar Syria.) Pan aeth pawb

i gael eu cofrestru, pob un i'w ddinas ei hun, Josepli

hefyd a aeth o Nazareth, dinas yn Galilea, i ddinas
Dafydd yn Judea a elwir Bethlehem (oherwydd ei fod o

d a Ilinach Dafydd), i gael ei gofrestru gyda Mair ei

wraig ddyweddiedig ' (CampbeU, Gospels, iii. 235; iv.

267-27G).

Mae ychydig o oleuni newydd wedi cael ei daflu yn
ddiweddar ar y matter hwn ; ac er na wna symud ymaith
yn gwbl yr anhawsder, etto dichon ddangos y gellid yn
ddigon posibl ei symud pe byddem yn gwybod yr holl

amgylchiadau. Dr. Davidson, pan yii cyfeirio at draeth-

awdarlywodraethwyr Rhufeinig Syria, gan A. W. Zumpt,
a gyhoeddwyd yn Berlin yn 1854, a ddywed :

—'Mae
Zumpt wedi dangos trwy brofion penderfynol i Publius
Sulpicius Quirinius ddyfod yn llywodraethwr Syria yn
nghylch diwedd C.C. 4, iddo barhau efallai yn y swydd
dair blynedd, a'i fod yn y flwyddyn olaf o'i lywodraeth
yn Ilywodraethwr i C. Cesar, y pryd hwnw ar ei genad-
aeth i'r Dwyrain, liyd ddiwedd y flwyddyn c.c. 1, pan y
dychwelodd i Rufain. Canlynwyd ef gan M. Lollius yn
y dalaeth ac yn llywodraeth Cesar ; ond daeth eilwaith,

o.c. 6, i wneud Judea yn dalaeth Rufeinig ac i gymeryd
rhif V trigolion. Ni wyddys dim pa bryd y darfu iddo

adael y dalaeth ; ond gan fod ei ganlyniedydd Creticus

Silanus yn y dalaeth yn o.c. 11, mae yn debygol iddo
aros ei amser yn gyflawn, sef pum mlynedd.

' Mae gwerth traethawd Zumpt ar gyfer ein hamcan
presenol yn gynwysedig yn ei fod yn dangos, allan o
fFynonelIau hoUol annibynol ar Luc, fod Cyrenius yn
Uywodraethwr a/?i geni Crist. Er ei fod yn Ilywodraethwr
Syria o.c. 6, a gwneud cofrestriad y pryd hwnw, gwyddom
ei fod wedi bod yn Ilywodraethwr yr un dalaeth, h.y.,.

C.C. 4, fel yr awrgryma Luc, neu yn hytrach C.C. 3.

' Mae hanesyddiaeth gydoesawl yn parhau i fod yn
ddystaw ynghylch y cofrestriad cyntaf yn ýstod y Uyw-

odraeth gyntaf, tra mae anghysondeb perffaith rhwng
hanesion Luc a Josephus gyda golwg ar pwy oedd
yn Ilywodraethwr yn y flwyddyn a arferir ei galw
yn flwyddyn genedigaeth Crist ; ond nid yw dystaw-
rwydd y Beibl ar lawer o fatterion yn un prawf digonol

yn erbyn adroddiad hanesydd gonest a chrediniol ; ac

nis gellir cydmaru cywirdeb cyfFredinoI Josephus a Luc

'

(Horne, Jnfrod. 1059).

CYRHAEDD. 1. Derbyn, cael meddiant o beth,

dyfod at (Ps. cxix. 6; Ezec. xlvi. 7; Act. xxvii. 12).

2. Bod yn ogyfuwch (2 Sam. xxiii. 19). C/jrhaedd cyf-

iaimder yw cael ufudd-dod ac angeu Crist wedi eu cyfrif

i ni, cael ei ras wedi ei blanu yn ein henaid, a bod yn
santaidd mewn pob ymarweddiad (Rhuf ix. 30). Cìjr-

haedd athrainaeth dda ydyw deall, derbyn, a theimlo ei

gallu (1 Tim. iv. 6). Cyrhaedd adgiifodiad y meirio yw
cyfranogi yn gyflawn o rinwedd fywiocaol, gyfiawnhaol,

santeiddiol, a chysurawl adgyfodiad Crist ; a chyfranogi

o'r dedwyddwch a fwynheir gan y saint yn eu hadgyfod-

iad hwythau (Phil. iii. 12).

CYRS, planigion, allan o wreiddiau clymmog y rhai

y tyf cyftliu cau, y rhai a renir gan gylymau i amiyw
ddarnau gwahanol. Mae y dail yn fin-deneu ac yn Ilym,

ac yn lle blodau mae tywysenau Ilydain yn debyg i blu

estrys (Rosen. Bot.) Y gair Hebraeg yw njp {kanch),

ac yn cyfatteb i'r gair Groeg ^áwa, ^áwt], ^tj ; Lladin,

canna; Ffrengaeg, camie; a Saisoneg, cane.
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Mae cyrs yn tyí'u mewn llynoedd, llefydd gwlybion, ac

ar lanau afonydd (Job xl. 21 ; Esa. xix. 6; xxxv. 7).

Dywed y PsaJmydd, yn ol y darlleniad ar ymyl y ddalen

:

' Gwasgar anifeiliaid y cyrs
;

' gan gyfeirio efallai yn
ffigurol at crocodiles a môr-feirch y Nile (cydrn. ad. 31).

Yn y C. C. cyfieitliir y geiriau yn ' dyrfa y gwaewífyn.'

Gan fod y cyrs, oherwydd eu hyd, eu taldra, ac ysgafn-

der eu cyff, yn cael eu siglo yn ol ac yn mlaen gan y
gwynt, defnyddir hwynt fel arwyddhui o'r rhwyddineb

gyda pha un y dinystriai Jehofah deyrnas Israfel (1 Bren.

xiv. 15). Nid oedd corsen yn gymhwys i fod yn ffon

;

ac os gwnai rhyw un ei throi i'r dyben hwnw, byddai

yn sicr o dorri, a byddai blaenau neu ddellt y gorsen

ddrylHedig yn debyg o glwyfo y llaw a bwysai- arni.

A dyna y rheswm dros genadwri Batjsaceh at Heze-
ciah :

' Wele yn awr, y mae dy hyder ar y ffon gorsen

ddrylliedig hon, ar yr Àipht, yr hon pwy bynag a bwyso
arni, lii a â i gledr ei law ef, ac a dylla trwyddi hi, felly

y mae Pharaoli brenin yr Aipht i bawb a hyderant arno
ef' (2 Bren. xviii, 21). Yn Ezec. xxix. 6, 7, annerchir yr
Aiphtiaid eu hunain fel hyn : 'A holl drigohon yr Aipht
a gant wybod mai myfi yw yr Arglwydd, am iddynt fod

yn ffon gorsen i d Israel. Pan ymaflasant ynot erbyn
dy law, ti a dorraist, ac a rwygaist eu IioU ysgwydd, a
phan bwysasant arnat, ti a dorraist, ac a wnaethost i'w

holl arenau sefyll' (xxix. 6, 7). Mae y cyfeiriadau hyn
at yr Aiphtiaid fel ffon o gorsen ddrylliedig, i ddynodi
eu hanallu i helpu, a'r tebygolrwydd y gwnaent niwed i

Israel, ac i bawb a ddibynent arnynt am ddiogelwch a
chynnahaeth, yn hynod gymhwysiadol ac amlygawl, yn
enwedig wrth ystyried gymaint o gyrs a dyfent yn y
Nile, afon fawr yr Aipht. Gwneir cyfeiriad at wendid y
gorsen fel amlygiad o dosturi ein lachawdwr :

' Corsen
ysig ni ddrylha ' (Esa. xlii. 3) : bydd mor dirion a thyner
fel na wna nîweidio chwaethach dinystrio y gwanaf a'r

gwaelaf o'i bobl.

Yn yr adroddiad o'r adnod hon yn y T. N. (Matt. xii.

20), cyfieithir Kávt) (Jcaneh) trwy y gair icá\afj.oç, yr hwn a
ellir ei ystyried o'r un ystyr. Am loan Fedyddiwr
dywed ein Harglwydd :

' Pa beth yr aethoch allan i'r

anialwch i edrych am dano ? Ai corsen yn ysgwyd gan
wynt ?

' (xi. 7)—h.y., dyn gwamal, cyfnewidiol, ac yn
gwamalu yn ei athrawiaeth, neu yn anghyson yn ei

ymarweddiad.
Darfu i'r milwyr Rh\ifeinig, 'wedi iddynt blethu coron

o ddrain, a'i gosod ar ei ben, osod corsen yn ei law ddehau,'
fel pe buasai deyrnwialen ; ac fel amlygiad ychwanegol
o'u gwawd a'u dirrayg, ' plygasant eu gÌiniau iddo, ac a"i

gwatwarasant, gan ddywedyd, Henffych well, brenin yr
luddewon' (Matt. xxvii. 29, 30).

Ymddengys yr arferid cyrs gan yr luddewon fel gwiail
mesur er mwyn sicrhau maintioli eu hadeiladau, ynghyd
â'u gwahanol ranau (Ezeo. xl. 3, 6, 8 ; xlii. lG-20 ; Dat.
xi. 1 ; xxi; 15-17); ond pa un a oedd y rhai a ddefnyddid
felly o hyd pendant sefydledig nis gwyddom. Yr oedd y
gorsen a enwir gan Ezeciel yn ' chwe cyfudd o hyd, wrtîi
gyfudd a dyrnfedd' (Ezec. xl. 5).

Defnyddid cyrs er yr oesoedd boreuaf, a defnyddir
hwynt etto gan genedloedd Dwyreiniol, i ysgrifenu â
hwynt, Bu g«nym unwaith Persian case, yn cynwys lle

i'r inc, a phinau wedi eu gwneud o gyrs. Fel hyn y
dywed loan j\\ ei Ail Epistol, ad. 13: 'Er bod genyf

lawer o bethau i'w hysgrifenu attoch, nid oeddwn yn
ewyllysio ysgrifenu á phapyr (corsen-pin) ac inc'

CYSEGB, Ue santaidd neu gysegredig, megis— 1. Y
santaidd santeiddiolaf, lle yr oedd arch y cyfammod a
Uechau y cyfammod, a throsti gerubiaid y gogoniant, yn
cysgodi y drugareddfa, &c., ac i'r hwn ni feiddiai neb
íÿned eithr yr arch-offeiriad, ac efe yn unig unwaith yn
y flwyddyn, ar ddydd mawr y cyramod (1 Bren. viii. 4, 6,

7, 9, 11; Heb. x. 3, 5, 7). 2. Y lle santaidd, Ue yr oedd

y canwyllbren aur, bwrdd y bara dangos, y bara dangos,

allor yr arogl-darth, allor y poeth-offrwm, &c., a Ue y
cyflawnai yr offeiriaid eu gwasanaeth dyddiol (Exod.

xxxi. 8, 9 ; Heb. x. 2, 6). 3. Yr hoU babell neu y deml
(Jos. xxiv. 26 ; 2 Cron. xx. 8). Gelwir ef yn gysegr
bydol, gan ei fod o uatur gnawdol, ac arwyddlunioi

daiarol (Heb. ix. 1). 4. Canaan, yr hon oedd wlad sant-

aidd Ile y trigai pobl Dduw, lle y sefydlwyd ei babell a'i

deml, a Ile y mwynheid ei flafr a'i bresenoldeb neiUduol

(Exod. XV. 17). 5. Y nefoedd, Ue trig Duw yn dragy-

wydd, ynghyd â'i angelion santaidd a'i saint (Ps. cii. 19 ;

Heb. viii. 2). 6. Gelwir temlau eilunod yn gysegrau
(Esa. xvi. 12 ; Amos vii. 9). 7. Mewn cyfeiriad at y
cysegr luddewig, allor bres yr hwn a ddiogelai fân

droseddwr ; a gelwir yn gysegr Ile o ddiogelwch a chys-

god (Esa. viii. 14 ; Ezec. xi. 16).

CH

CHABAZ'ZELETH. Cyfarfyddir â'r gair n^^pn
ddwy waith yn yr H. D., ac yn y ddau fan cyfieithir y
gair yn y C. C. rliosyn: ' Myfi yw rhosyn Saron, a lili y
dyffrynoedd' (Can. ii. 1). 'Yr anialwch a'r anghyfaneddle

a lawenychant o'u plegid
; y diffaethwch hefyd a orfol-

edda, ac a flodeua fel rhosyn' (Esa. xxxv. 1), Dywed
Rosenmüller mai nid y rhosyn a olygir yn yr adnodau
hyn ; fod rjian o'r enw Hebraeg (yr enw g-wan) yn dangos

yr arwydda flodeuyn yn tyfu oddiar wreiddyn crwn.

Fod y narcissus yn gyfryw flodeuyn ; ac i fod y cyfieith-

wyr Caldaeg ac Arabic wedi gosod yr enw hwnw yn Ue

y gwreiddyn Hebraeg. Yn y Dwyrain tyf yn aml mewn
gweunydd, ac y mae Chateaubriand yn bendant yn enwi

y narcissus yn mhlith blodau gwastadedd prydferth

Saron (Rosen. Bot. 141). Mae Gesenius o'r un feddwl a

Rosenmüller, yr arwydda y gwreiddyn Hebraeg flodeuyn

yn tyfu oddiar wreiddyn crwn. Ei esponiad arno sydd

fel y canlyn :

—
' Blodeuyn yn tyfu mewn gweunydd, yr

hwn a gyfieithai yr hen gyfieithwyr weithiau yn lili, ac

weithiau narcissus; a chwedi ei gyfieithu yn gywiraf oU

gan y cyfieithydd Syriaeg, yr hwn a arfer y gair yn ei

tfurf Syriaeg, yr hwn yn ol Geirlyfrau Syriaeg, a arwydda

crocus yr hydref
(
Colchium autumnale or meadoio saffron),

blodeuyn hydrefol yn tyfu mewn gweunydd, ac yn tíebyg

i'r croGUS, o liw gwyn a glas, ac yu tyfu oddiwrth wreidd-

iau gwenwynllyd' (Gesenius, Lex. 258).

CHAR'GOL ('^jnn). Wrth y gair hwn y deall Gese-

nius ac eraill fath o locust, ond o ba rywogaeth y mae
yn anmhosibl penderfynu. Gadawyd ef heb ei gyfieithu

i'r Cymraeg.
CHE'BAR, afon sydd yn cyfodi yn ngogledd Mesopo-

tamia, ac yn rhedeg i'r Euphrates yn agos i safle hen

ddinas Carchemis neu Circesium. Yn 2 Bren. xvii. 6
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cawn yn y coj)i Hebraeg y gair (Tûn) Cha1nn\ er wedi

ei ysgrifenu yn llahor yn y C. C, ac yn cyí'utteb yn
gywir i Chaboras y Groegiaid a'r Ilhufeiniaid, a Kabour
yr Arabiaid. Yn Ezec. i. 1, 3; iii. 1.3, 23; x. 1.5, 22,

niae genyni y gair (13D) Kehar yn y C. S. Mae rhai

Ysgrif'enwyr yn ystyried y geiriau lel enwau ar yr un
at'on, eraill fel enwau ar afbnydd cwbl wahanol ; a rhwng

y rhai hyn mae yn anhawdd penderfynu. Am y Rhabour
mae yr hanes canlynol yn cael ei roddi gan Layard :

—

' Yr oedd y Rhabour yn destun gwastadol y ganmohaeth
fwyaf chwyddedig gan y Bedouins yn gystal a'r Jebours,

y rhai oeddynt yn achlysurol yn arweinyddion i mi yn
Mosul neu Nimroud. Ffurfîai brasder ei phorfeydd,

prydferthwcli ei blodau, cyflawnder y (]ame o bob math
yn ei phrysgwydd, cysgod frwchus a hyfryd. dail ei

choedydd ar y tywydd poethaf, baradwys at ba un y
cyfeiriai yr Arabiad crwydrol ei gamrau yn awyddus pa
bryd bynag y gallai arwain ei ddeadelloedd yno yn ddi-

ogel.' Pan ddarfu wedi hyn ymweled a'r rhan hono o

Mesopotamia, dywed, ' Cafodd y darluniadau liyawdl ac

oeddwu wedi glywed gan y Bedouins am brydferthwch a
ífrwythlondeb glanau y Rliabour fwy na'u sylweddoli'

(Layard, Niii. and Bah. 234, 273, 283). Dyna, yn ol tyb
rhai, ydoedd un o'r rhanau o'r wlad i ba un y caethglud-

odd breninoedd Assyria Iwythau Israel pan y cjonerasant

hwynt yn gaethion (2 Bren. xvii. G; 1 Cron. v. 26). Ynja
hefyd y caethgludwyd Ezeciel a chaethion eraill gan
Nebuchodonosor, brenin Babilon, pan y caethgludodd
Jehoiacin, brenin Judah (Ezec. i. 1-3).

CHE'MOS, duw y Moabiaid, a'r Ammoniaid hefyd
(Barn. xi. 24), ond duw y Moabiaid mewn modd arbenig

(Num. xxi. 29; 1 Bren. xi. 5, 7; Jer. xlviii. 7, 13, 46);

eithr, oblegid eu bod yn berthynasau ac yn genedloedd
cymydogaethol (Gen. xix. 36-38), gallasai fod yn dduw
i'r ddau bobl hyn. Solomon, yn ei henaint dirywiedig, a
' adeiladodd uchelfa i Chemos, ffieidd-dra Moab, ar y
mynydd sydd o flaen Jerusalem.'

CHINIM' (D^33) a gyfieithir yn ìlau jn y C. C, yn yr
hanes a roddir o blauau yr Aipht (Exod. viii. 16-18; Ps.

cv. 31); ond mae yr ystyr yma wedi cael ei fawr amheu.
Cyfieitha y IjXX ef trwy air a arwydda wybed ; a chan
taw luddewon dysgedig oeddynt yn trigo yn yr Aipht,
mae eu hawdurdod yn teilyngu sylw. Mae beirniaid

presenol yn tueddu at y dyb taw gwybed oeddynt, ac nid
Ilau ; ond nid ydynt mewn un modd yn cydweled ar y
matter (Harris, Nat. Ilist. 25.5).

CHIS'LEU,nawf'ed mis y flwyddyn luddewig eglwýsig,
a'r trydydd o'r un wledig. Dechreuai, yn ol y rabbiniaid,

gyda newydd loer ein Tachwedd ni ; ond yn ol Michaelis
ac eraill a'i dilynant ef, gyda newydd loer Ilhagfyr. Ar
y chweched dydd o"r mis ymprydia yr luddewon er cof
ara losgi plyg-lyfr Jeremiah gan Jehoiacim ; ar y seithfed
cadwant wyl o lawenydd oblegid marwolaeth Hei'od
Fawr; ar y pymthegfed ymprydiant oherwydd difwyniad

y deral gan Autiochus; ar yr unfed ar hugain cynnaliant
wyl y cymerant arnynt ei bod er coflfadwriaeth am waith
AIexander yn rhoddi y Samariaid i fynu i'w dwylaw ; ar

y pumed ar hugain cadwant gysegr-wyl er cofíìidwriaeth

am buro y deml gan Judas Maccaba3us. Parhai yr wyl
hon wyth niwrnod.

CHWANEGÜ. 1. Uno â, neu ddodi wrth (Deut.
iv. 2). 2. Lliosogi (Diar. xvi. 23). 3. Cyfranu (Gen.

XXX. 24). 4. Myned rhagddo i lefaru (Deut. v. 22). Ac
ni clncanegasant ddini i mi; ni roddasant i mi vm wybod-
aetli neu awdurdod newydd (Gal. ii. 6). Cliwanegu

pecliod at hccJiod yw cyflawni troseddau newydd a mwy
pechadurus, dyfod yn fwy cyhoeddus a gweithgar yn yr

arferiad o anwiredd (Esa. xxx. 1). Chwanegu at ffi/dd

rinicedd, ac at riniredd wijhodaeth, &c., yw arfer mwyfwy
o rasusau yr Y^spryd Glân, ac ymarweddiad duwiol yn eu

cysylltiad priodol (2 Pedr i. 5-7). Cliwanegu at yr Ar-
glwì/dd ac at ei egho/js yw fod dyn wedi cael ei ddychwelyd
a'i uno â'r Arglwydd lesu a'i eglwys, fel aelodau newjdd
o'i gorph dirgelaidd (Act. v. 14 ; xi.. 24 ; ii. 41-47),

CHWANEN, trychfil digon adnabyddus, i ba un y
cydmara Dafydd ei hun ar ddau achlysur pan yn ym-
resymu á Saul, yr hwn oedd yn chwilio am dano ao yn
ei erlid : 'Ar ol pwy daeth brenin Israel allan ? ar ol pwy
yr ydwyt ti yn erlid 1 ar ol ci marw, ar ol chwanen

'

(1 Sara. xxiv. 14). ' Canys brenin Israel a ddaeth allan

i geisio chwanen, meg'is un yn hela petris ar y mynydd-
oedd-' (xxvi. 20). Appelia at deimlad Saul o'i urddas fel

brenin Israel, ac at ei ddistadlrwydd ei Iiun fel creadur

na fedrai wneud fawr niwed iddo ef, gyd ag efallai

awgrym cuddiedig y gall gael tipyn o drafi'erth i'w ddal,

ac y buasai y gost yn fwy na'r ermill. Nid oedd hela

chwanen ond math o helwriaeth isel ac amheus.

D

DAB'ERATH, dinas yn agos i odre gorllewinol Myn-
ydd Tabor, yn ngwastadedd mawr Jezreel. Pa un ai yr

un ydoedd a roddwyd. gan Iwyth Issachar i'r Lefiaid sydd
ansicr (Jos. xix. 12 ; xxi. 28). Gelwir y pentref yn
bresenol Debunyah (Wilson, ii. 90).

DA'FYDD, mab Jesse, a anwyd yn Bethlehem, yn
ngh^dch C.C. 1085. Orwyr ydoedd i Boaz a Ruth y
Moabees, a Boaz oedd fab Salman a Bahab y buttain

(Ruth iv. 21, 22 ; Matt i. 5).- Yn more ei fywyd bugeiliai

ddefaid ei dad ; a thra etto yn dilyn yr alwedigaeth isel

hon cafodd, trwy orchymyn pendant oddiwrtli Dduw, ei

eneinio gan Samuel yn frenin dyfodol Israel (1 Sani. xvi.

1-13). Pau yr oedd yn ddyn ifanô Iladdodd, mewn
brwydr unigol, Goliath o Gath, cawr y Philistiaid, gwr
o faintioli a nerth dirfawr, yr hwn oedd wedi herio byddin
Israel, a heriad yr hwn ydoedd wedi eu Ilanw â dychryn

ac arswyd (xvii.) Fel gwobr am y gwrhydri hyn cymer-

odd Saul ef i fyw gyd ag ef ; ond ' bu pan ddychwelodd
Dafydd o ladd y Philistiad, ddyfod o'r gwragedd allan o

holl ddinasoedd Israel, gan ganu a dawnsio, i gyfarfod a'r

breiiin Saul, â thyrnpanau a gorfoledd, ac ag oft'er cerdd

danau ; a'r gwi-agedd wrth ganu a ymattebent ac a

ddywedent, Lladdodd Saul ei filoedd, a Dafydd ei fyrdd-

iwn,' cyft'rowyd eiddigedd Saul, agwnaetli lawerymdrech

i gymeryd ei fywyd oddi arno (xviii. 2, 6-11, 17-29;
xix. 8, 17). Ffodd Dafydd ar hyny o lys Saul, a bu am
ychydig o'r blyneddau canlynol yn ft'oadur yn y wlad,

gan grwydro o fan i fan, yn benaf yn neheudir Judah, ac

yn ymguddio yn yr amddiftynfeydd lliosog sydd i'w cael

yn y rhan hono o'r wlad (xix. 18; xx. 1; xxi. 1-27).

Lladdwyd Saul o'r diwedd inewn brwydr â'r Philistiaid
;

a Dafydd, yr hwn oedd yn awr yn ddeg ar hugain oed,

a aethai i Hebron, a gwyr Judah a ddaethant yno, ac a'i

26
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heneiniasant efyn frenin arnynt. Teymasodd yn Hebron

saith mlynedd a chwe mis dros d Jiidah ; ac yn y cyf-

amser dewiswyd Isljoseth, mab Saul, yn frenin dros y
Uwythau eraiU yn Mahanaim, ar ochr ddwyreiniol yr

lorddonen ; ond mewn canlyniad i ddau o'i weision ei

osod ef i farwülaeth, daeth henuriaid Israel ac a'i henein-

iasant ef yn frenin arnynt (2 Sam. ii. 1-4, 8-11 ; iv. v.

1-5). Hyd yn hyn nid oedd Jerusalem wedi bod yn

brifddinas pobl Israel. Cymerwyd hi gan feibion Judah

mor o-ynnar a dyddiaü Josuah; ond nis medrent yru aUan

y Jebusiaid, y trigohon, ac ymddengys y dahent feddiant

unedig o honi. Darfu i Dafydd yn awr, fodd bynag, eu

gorchíygu, ac o hyny allan daeth Jerusalem i fod yn brif-

ddinas ei deyrnas (Jos. xv. 63; 2 Sam. v. 6-9). Yr oedd

ei deyrnasiad ar unwaith yn llwyddianus a helbuhis

—

yn Uwyddianus gyda golwg ar amgylchiadau allaiiol, a

helbulus yn dumewnol. Yr oedd yn rhyfela yn aml â'r

cenedloedd cymydogaethol, ac yn gyflfredin yn Uwydd-
ianus. Darfa iddo orchfygu yn gyiangwbl y Philistiaid

yn y gorllewin
; y Moabiaid a'r Edomiaid yn y dehau ;

Syriaid Soba a Damascus yn y gogledd; a'r Ammoniaid
a'u cyngreirwyr yn y dwyrain. Ymddengys i'w fuddugol-

iaethau gyrhaedd mor belled a'r Euphrates. Mewn rhai

amgylchiadau arferodd greulonderau mawr tuag at ei

elynion gorchfygiedig (2 Sara. v. 17-25; viii. 1-8, 14;

X. xi. 1 ; xii. 26-31 ;' xxi. 15-22).

Nid ymddengys y ffynai aml-wreiciaeth yn mhUth yr

Israehaid cyn yr amser hyn, er fod enghreifftiau o'r

arferiad ; ond darfu Dafydd, fel breninoedd Dwyreiniol

eraül, ymbleseru yn yr arferiad i raddau helaeth. Hyd
3'n od pan yn Hebron yr oedd ganddo y gwragedd can-

lynol : Michal, ferch Saul, yr hon oedd yn ddibhmt

;

Ahinoam o Jezreel, mam Ammon ; Abigail, gweddw
Nabal ; Maachah, merch Talmai, brenin Gesur, mam
Absalom a'i chwaer Tamar ; Haggeth, mam Adoniah

;

Abital ac Eglah ; ond dywedir, ' Dafydd a gymeròdd
etto ordderch-wragedd a gwragedd o Jerusalem, wedi
iddo ddyfod i Hebron, a ganwyd etto i Dafydd feibion a

merched.' Yr unig wraig arall ac yr enwir ei henw yw
Bathseba, gweddw Urias yr Hethiad ; a'i fab Solomon
ydyw yr unig un arall o blant Dafydd am y rhai nid oes

genym ddim ond eu henwau. O'i hoU wragedd nid ym-
ddengys iddo gael ond pedwar ar bymtheg o feibiou ac

un ferch. Pa nifer o blant a gafodd o'i ordderch-wrag-

edd, o ba rai yr oedd ganddo ddeg o leiaf, ni fynegir

dim i ni ; ond y tebygolrwydd yw nad oedd yn gyfar-

talaidd fwy Uiosog (2 Sam. iii. 2-5 ; v. 13-16 ; vi. 23 ;

XV. 16 ; 1 Cron. iii. 1-9). Mor wlr yw nad yw aml-

wreiciaeth yn tfafriöl i boblogaeth mwy nac i heddwch a

chysur teuluaidd.

Er fod Dafydd yn boblogaidd pan yn ddyn ifanc (1 Sam.
xviii. 5, 6, 12-16, 30), mae yn amheus a ydoedd yn bobl-

ogaidd. fel brenin. Ar ol marwolaeth Isboseth, er ei fod

eisoes yn frenin ar Iwyth Judah, gadawodd y Uwythau
eraiU dros bum mlynedd i baso cyn iddynt ei wahodd i

ddyfod yn frenin arnynt (2 Sam. v. 1-3) ; o'r hyn Ueiaf

tueddir ni i dynu y fath gasghad oddiwrth ii. 10. Oddi
wrth yr addewidion a roddwyd aUan gan Absalom,
tueddid un i ddrwgdybied fod Dafydd yn esgeuhis yn ei

weinyddiad o gyfiawnder ; o'r hyn Ueiaf, na phrofodd un
anhawsder i dynu pobl Israel i wrthryfela yn erbyn ei

dad
;
yr oedd hyn yn od Ahitophel, un o brif gynghorwyr

Dafydd, yn mhlith y bradwyr ; a darfu i Simei, y Beu-
iamiad, ei ddianrhydeddu yn fawr pan adawoddJerusalem,
gan ei regu a thaflu ceryg atto. Ond ymddengys i ran

fechan o'r genedl lynu yu galonog wrth Dafydd ; ac ar

ol gorchfygiad Absalom, pan gyfododd ymrafael rhwng
gwyr Israel a gwyr Judah mewn perthynas i r personau
oeddynt i gymeryd rhan yn y gorchwyl o ddwyn y brenin

yn ol, ymneiUduodd y blaenaf ac a yinunasant mewn
gwrthryfel newydd a gyfodwyd gan Seba mab Bicri ; ac

er iddo gael ei fygu yn fuan, etto dengys y ftaith o'i fod

wedi cymeryd Ue o gwbl, ac mor agos i orchfygiad Absa-
lom, nad oedd serch yr IsraeUaid ond gwan tuag atto

(2 Sam. XV. 1-13, 31; xvi. 5-8, 23; xvii. 11, 12, 14; xix.

41-43; XX. 1, 2, 14, 15,22).

Nid oes angen am róddi rhagor o fanyUon hanes
Dafydd, canys y mae pob darUenydd o'r Beibl yn eithaf

cynefin ag ef. Mae rhai o honynt o natur digon poenus.

Trwy ei ymddygiad ar lawer achlysur perodd, a defnyddio

geiriau Nathan, 'i elynion yr Arglwydd gabUi,' a dygodd
farnedigaethau trymion arno ei hun, ei deulu, a'i ddeiliaid

(2 Sam. xü. 7-1 4). Nid yw yn hawdd cysoni Uawer peth

yn ei gymeriad â'r Ue a leinw yn y Gyfrol Santaidd, nac

a'r duU y tj^aUt deimladau duwiol ei enaid yn Uawer o'i

Psalmau. Mae efe yn esiampl darawiadol .o'r anghyson-

derau a geir yn nghymeriad dyn, ac o amynedd, hir

ymaros a thrugaredd Duw tuag at ei bobl ei hun.

Teyrnasodd Dafydd dros Israel dair ar ddeg ar hugain

o flyneddau, gan wneud ei hoU deyrnasiad yn ddeugain
mlynedd a chwe mis ; a bu farw c.c. 1015, pan yn ddeg
a thriugain mlwydd oed (1 Cron. iü. 4).

DA'GON, prif eilun y Phüistiaid. T'ynir ei hin fel dyn
yn y rhan uchaf o'i gorph, ac fel pysgodyn yn y rhan isaf.

Tybir yn gytìredin iddo dderbyn ei enw oddiwrth y\, dag,

jjysgodyn ; ond myn rhai taw oddiwrth pi, dagan, yd,

y mae.yn tarddu. Yn Gaza darfu Samson dynu teml ar

ben ei addolwyr (Barn. xvi. 21-30). Yn Asdod, pan
osodwyd arch Duw yn ei deml, syrthiodd ei ddelw ger ei

bron ; torwyd ei ben a'i ddwylaw, ac ni adawyd ond ei

gorph yn unig (1 Sam. v. 1-4). Yngliylch 148 C.C.

Uosgodd Jonathan y Maccabead deml Dagon yn Asdod,

ynghyd â gweddiUion byddin Syria ydoedd wedi ffoi

iddi (1 Maccab. x. 84), ac oddiar hyny ni chlywyd bytli

son am Dagon neu ei demlau.

DAIAB. 1. Yr holl bellen, yn cynnwys y tir a'r môr
(Gen. i. 1). 2. Y tir sych, neu y corph mawr hwnw o

Iwch a chreigiau, &c., yr hwn sydd yn cynnal cyrph eraill,

anifeilaidd a llysieuaidd (Gen. i. 10). 3. Trigolion y
ddaiar (Gen. xi. 1 ; Ps. xcvi. 1), neu y rhan ddrygionus

honynt (Esa. xl. 4 ; Dat. xiv. 3). 4. líhan o'r ddaiar,

megis gwlad Judea, ymerodraeth Assyria, Babilon, neu

Persia ; ac mewn rhai o'r adnodau hyn buasai yn fwy

eglur pe cawsai y gair Hebraeg y"iN a'r gair Groeg yi eu

cyfieithu yn dir (líhuf ix. 28 ; Ps. xlviii. 2 ; Jer. li. 7,

25, 49 ; Zech. i. 10; Matt. xxiii. 35 ; Luc xxv. 44; lago

V. 17).

Mae y ddaiar a drigianwn ni ar lun pellen, neu yn
hytrach mae hi yn fwy tebyg i oraìige; ac mewn canlyniad

i hyn bydd gwahaniaeth rhwng tryfesur {diameter) y
ddaiar yn y canol ac yn y pegynau, oblegid, fel yr orange,

nld yw yn berffaith gron. Tryfesur y ddaiar yn ei

chanol, yn ol Frofessor Airey, yr Ästronomer-Boìjal, yw
7925-648 o fiUtiroedd; ei thryfesur yn y pegynau yw
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76y9'170; iiidyw y gwahaniaeth rhyngddynt ond26'478
o fiUtiroedd. Mae'r gwahaniaeth nior fychan fel pe
gwueid model mewn ifori o'r ddaiar, ni fedrern, trwy yr

olwg na'r cyffyrddiad, ei wahaniaethu oddiwrth y pelenau

a ddefnyddii' i chwareu hiUiards.

Yr ydyni wedi dweud taw tryfesur y ddaiar yn ei

chauol ydyw 792;5'648 o filltiroedd; mae ei hamgylchedd
yn 29,896'16 o filltiroedd. Mae ei harwynebedd yn
gynwysedig o 197 o filiynau o filltiroedd ysgwar, a'i swm
o 259'800 filiynau o tìlltiroedd cuhic.

Wele datìen o bellderau y ddaiar oddiwrth yr haul :

—

Y pellder niwyaf
Y pelltler Ueiaf . .

Y pellder canolaiJil

96,590,000 filltiroedd.

93,410,000
"

95,000,000
"

(Lardner, Ilandhooh, 49.j).

Mae i'r ddaiar symudiad dyblyg. Try ar echel ei

phegynau o'r gorllewin i'r dwyrain unwaith bob pedair

awr ar hugain, symudiad sydd yn achosi dydd a nos.

Mae hi yn troi mor gyflym o gylch ei chanol {equator) a

1040 o filltiroedd yr awr (Lardner, Handhooìc, 106, 497).

Heblaw y symudiad hwn o eiddo y ddaiar ar ei hechel

ei hun, mae yn symud yn flyneddol o gylch yr haul, neu,

a siarad yn fwy cywir, mewn 365 o ddyddiau, 5 o oriau,

48 o fynydau, a 49 o seconds. Nid yw y cylch y try

ynddo yn berfííiith grwn, ond yn hirgrwn, ac nid yw yr

haul wedi ei osod yn ei ganol. Gan fod y ddaiar mor
bell oddiwrth yr haul, mae yn rhaid fod ganddi flfordd

fawr i deithio, ac er ei bod yn gorph mor fawr, mae ei

cliyflymdra yn ö8,040 o filltiroedd yn yr awr, neu 1134

y fynyd (Herschel, Ottth'nes, 226, 285).

Gallesid meddwl os ydyw y ddaiar yn troi yn ddyddiol.

ar ei hechel, ac yn flyneddol o gylch yr haul, fod cyf-

lymdra ei symudiadau mor fawr fel nas gallasem lai na'u

teimlo. Ond mae symudiadau y ddaiar mor berfíàith

esmwyth ac unffurf, heb un math o afreolaeth, fel nad
achosant un math o derfysg yn mhhth pethau ar ei

gwyneb. Pan yn hwyUo yn esmwyth ar hyd canal, ni

fyddem ni ddim yn gwybod ein bod yn symud o gwbl oni

bai nad yw y gwrthrychau ar ei Ìan ddim yn symud
(Lardner, HandhooJc, 106, 162).

Bu yn arferiad hir i ranu y ddaiar i bedwar chwarter

—Europe, Asia, Aff"rica, ac America ; ond at y rhai hyn

y mae pumed wedi ei hychwanegu, sef Australasia. Er
cyhyd mae dyn wedi byw ar y ddaiar, mae ei wybodaeth
am dani yn mhell iawn o fod yn gyflawn. O fewn y can

mlynedd diweddaf mae cliwanegiadau mawrion wedi cael

eu gwneud at ein gwybodaeth am dani ; ond etto mae
rhanau lawer o honi, yn enwedig yn Afíìnca ac America,

heb gael eu cliwilio, a Uawer a ystyrir fel yn adnabyddus
na wyddys ond ychydig yn eu cylch.

Mae a fynom ni yma, fodd bynag, nid á'n gwybodaeth
bresenol ni am y ddaiar, ond â'r wybodaeth a íeddienid

gan yr Hebreaid, cybelled ac y gelfir cael hyn allan o'r

Ysgrythyrau Santaidd.

Yn yr oesau boreuol ymddengys taw y dyb gyffredinol

ynghylch y ddaiar ydoedd ei bod yn wastadedd eang
crwn, ac y tybiai bob cenedl ei bod hi yn ei ganol.

Dyma'r olwg a ga'r hygad arni ; a dyna y rheswm dros
gyfíredinolrwydd y dyb hon. Ymddengys oddiwrth gyf-

eiriadau aml yn yr Ÿsgrythyrau at ' derfynau y ddaiar'

taw dyrna oedd drychfeddwl yr Hebreaid (Deut. xxxiii. 1 7;

Job xxviii. 24; Ps. xix. 4, 6; Diar. xxx. 4; Zech. ix. 10).

Yr oedd gwlad yr Aipht, wrth gwrs, yn eithaf adnab-
yddus i'r Hebreaid, oblegid yno yr oeddynt wedi trigo a
cliael eu caethiwo am yn agos i 200 o flyneddau. Trwy
Arabia Garegog y teithiasant hefyd arn ddeugain mlyn-
edd, a rhaid eu bod yn eithaf cynefin â'r wlad hono.

Rhaid eu bod hefyd yn eithaf adnabyddus à Chanaan,
bob rhan o honi. Gwlad Edom

;
gwledydd y Moabiaid,

yr Amaleciaid, y Midianiaid, a'r Ammoniaid ; Phenicia,

yu cynwys dinasoedd Tyrus a Sidon; amrywiol deymas-
oedd y Syriaid, yn cynwys dinas Damascus, yr hon sydd
yn seíyll hyd yr awr hon, raid fod yn eithaf adnabyddus
iddynt, oblegid eu cysylltiad â hwynt mewn rhyfel a

heddwch. Nis gallasent fod heb wybod am Mesopotamia,
cryd eu hiliogaeth ; ac fel yr oedd amser yn treiglo yn
mîaen daethant, er eu cost, i adwaen Assyria a'i phrif-

ddinas Ninifeh, Caldea a'i phrifddinas Babilon fawr ; ac

ar ol hyny ymerodraeth Media a Phersia, ac o'r hyn lleiaf

ac ejiw yr India, fel un o'i chaut a saith ar hugaiu o dal-

aethau (Esther i. 1).

Yn y cyfamser mae yn debygol i'w gwybodaeth am
Arabia ymehangu. Darllenwn am wlad Uz, lle trigai y
patriarch Job (i. 1); am frenines Seba, yr hon a alwyd
gan ein Harglwydd yn 'frenines y dehau, yr hon a ddaeth
o eithafoedd y ddaiar i wrando ar ddoethineb Solomon

'

(1 Bren. x. 1-10; Matt. xii. 42); am Sebaa rhanau eraill

o'r wlad hono.

Er nad oedd yr Hebreaid yn bobl fasnachol, etto daii-

fonodd Solomon longau o Ezion-geber i Tarsis ac Ophir

(1 Bren. ix. 26-28 ; x. 22), y rhai oeddynt, yn ol tyb rhai,

yn gyfleuedig ar forlan ddwyreiniol Afí'rica, tra y golyga

eraifl taw ynys Ceylon oedd Tarsis, a bronynys Malacca

ydoedd Ophir.

A'r gwl.edydd ar y gorllewin o Palestiua bu yr ludd-
ewon yn hwy o amser cyn dyfod yn gydnabyddus. Yr
awgrym cyntaf a gawn ynghylch eu gwybodaeth am
Roeg a roddir gan y prophwyd Joel, yr hwn yr ym-
ddengys iddo brophwydo cyn caethiwed Babilon. Gan
annerch Tyrus a Sidon, dywed :

' Gwerthasoch hefyd

feibion Judah a meibion Jerusalem i'r Groegiaid, i'w

pellhau oddiwrth eu hardaloedd' (Joel iii. 6). Mae
Daniel, yr hwn a flagurodd yn ystod y caethiwed, yn
gwneud coffa mynych am wlad Groeg (viii. 21 ; x. 20

;

xi. 2); ac enwir hi hefyd gan Zechariah, yr hwn oedd yn
byw ar ol dychwehad yr luddewon i'w gwlad eu hunaiu
(ix. 13). Darfu i deithiau y milwyr Persiaidd er goresgyn
Groeg yu nheyrnasiad Darius fiystaspes a Xerxes, yn
mhlith y rhai nid yw yn anhebygol nad ydoedd nifer o

luddewon, a'r gweithrediadau a'r trychinebau a achoswyd
gan y rhyfeloedd hyn, eangu eu gwybodaeth o'r wlad
hono, ac hefyd o wledydd Asia, y rhai a orweddent
rhyngddynt. Gan i Alexander Fawr baso trwy Palestina,,

ac hyd yn od ymweled a Jerusalem, pan ar ei ryfelgyrch

orchfygol tu a'r dwyrain, mae yn rhaid y gwyddai yr

luddewon rywbeth am Macedonia ar ol hyn, os nad oedd
yn adnabyddus iddynt o'r blaen. Ar ol ei farwolaeth

ef, pan y rhanwyd ei ymerodraeth rhwng rhai o'i brif

gadbeniaid, gadawodd llawer o'r luddewon eu gwlad eu

hunain ac a ymsefydlasant yn Alexandria, yn Antiochia,

ac mewn Ilawer o lefydd eraiU tua'r gorllewin, a thrwy y
moddion hyn rhaid fod gwybodaeth ddaiaryddol y rhai a

adawsant eu gwlad enedigol, yn gystal a'r rhai a arhos-

asent gartref, wedi ei mawr eangu, ac yn enwedig oblegid
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yr arferai lluoedd o honyiit ddyfod i fynu i Jerusalem yn
ílyneddol ar yr uchel-wyliau appwyntiedig dan yr hen

uruchwyliaeth (Act. ii. 5, 9, 11).

Arweiniwyd luddewon Palestina, yn eu rhyfeloedd yn
erbyn breninoedd Syro-Roegaidd Syria, i fturfio cyng-

reiriau ar Rhufeiniaid. Judas Maccabseus, wedi clywed

am eu henwogrwydd a'u gwrhydri, ydoedd y cyntaf i

wneuthur felly, ac yn hyn cafodd ei ddilyn gan ei ganlyn-

wyr (1 Maccab. viii.; xii. 1-4; xv. 15-24). Arweiniodd

hyn i ymyraetli y Rhufeiniaid â'u hamgylchiadau cenedl-

aethol, ac wedi hyny i ddarostyngiad eu gwlad i dalaeth

Rufeinig, ac yn ddiweddaf oll i ddinystr eu gwlad, dinystr

Jerusalem a'r deml, a galanastra, caethwasaeth, a gwas-
gariad y genedl.

O eangiad gwybodaeth daiaryddol yr luddewon cyn
dinystr olaf y genedl mae genym brofion yn Uafur preg-

ethwyr cyntaf Cristionogaeth. Yr Apostol Pau), er

enghraifí't. Yn Actau yr Apostolion niae genym hanes
manwl am ei deithiau yn Syria, Asia Leiaf, Groeg, a
Macedonia. Yn ei Epistol at y Rhufeiuiaid, dywed :

' Hyd pan o Jerusalem, ac o amgylch hyd Ilyricum, y
llenwais èfengyl Crist

;

' ac yr oedd yn ei fwriad ar y
pryd i ymweled a Rhufiiin ar ei fíbi-dd i Yspaen (Rlnif

XV. 19-28). Ni chyflawnodd y bwriad yma yr amser
hwnw ; ond cafodd ei ddanfon wedi hyny yn garcharor i

Rufain, ac ar ei fordaith yno llongddrylUwyd ef ar ynys
Maltü.

Mae genym son mynych am Cus (Etliiopia yn y C C),

ond mae cryn ansicrwydd ynghylch ei sefyllfa. Cwmpasid
gwlad o'r enw hwn gan y Gihon, un o'r pedair afon i'r

rhai y cafodd ei rhanu yr afon a ddeuai allan o Eden
(GeiJ. ii. 10, 13); ond mae yn amheus pa un a wyddai yr
luddewon fwy am ei sefyllfa nac a wyddom ninau. Ond
míue gwlad arall a elwir Cus, yr hon a dybia rhai fod yn
wlad yn AflFrica—teyrnas Meroe, i'r dehau o'r Aipht, ond
gesyd eraill hi yn Àrabia. Adwaenid Libya, ar y gor-

Jlewin i'r Aipht, ac yn cynwys Cyrene (Act. ii. 10). Yn
Ezec. xxvii. enwir nifer o wledydd a Uefydd fel yn mas-
nachu â Thyrus, ond nid ydym wedi sylwi arnynt, gan
na rydd yr Ysgrythyr nemawr hysbysaeth ynghylch eu
lleoliad, ac er eu bod yn adnabyddus i'r Tyriaid, gallasai

na wyddai yr luddewon fawr iawn am danynt.

Mae genym gofíii boreuol yn yr Ysgrythyrau am fyn-

yddoedd Ararat, yn ngwlad Armenia, ar y rhai y gor-

phwysodd yr arch ar ol i ddyfroedd y diluw dreio a sychu
(Gen. viii. 4). A mwy adnabyddus byth i'r Hebreaid
ydoedd Myiiyddau Horeb a Sinai, a'r mynyddoedd eraill

yn y diftaethwch trwy yr hwn y pasodd eu tadau ar eu
ffbrdd o'r Aipht i Ganaan'. Yr oedd mynyddoedd Libanus,

ar y tu gogledd i Ganaan, yn fwy adnabyddus byth
iddynt fel cenedl, fel yr oedd hefyd Fynyddau Carmel,
Tabor, a'r Olewydd, a mynyddoedd eraül eu gwlad eu
hunain.

Am foroedd yr oedd eu gwybodaeth yn fwy cyfyng
fyth, oblegid, yn wahanol i'w cymydogion y Tyriaid a'r

Sidoniaid, ni chariasant fawr o fasnach yn mlaen â gwled-
ydd tramor. Yr oedd y Môr Coch, yn ei gangenau gor-
Ilewinol a dwyreiniol, yn adnabyddus iddynt yn foreu.

Felly hefyd yr oedd Môr y Canoldir, neu y Môr Mawr,
fel y gelwir ef yn yr Ysgrythyr, yr hwn a olchai forlanau
gorllewinol eu gwlad. Darllenwn hefyd am Fôr Galilea
a'r Môr Hallt ; ond nid yw y blaenaf ddim ond llyn, a'r

olaf, er y gelwir ef y Môr Marw, nid yw ddim ond yr hyii

ellid alw yn fwy priodol yn Llyn Asphaltes.

Yr oedd eu gwybodaeth o afonydd hefyd yn gyfyng.
Yr oedd y Sihor neu y Nile (Jer. ii. 18) wrth gwrs yn
adnabyddus iddynt, oblegid hir arosiad eu cyndeidau yn
yr Aipht, ac oddiwrth eu cysylltiadau eu hunain â hi.

Felly hefyd yr ydoedd yr lorddonen, yr unig un yn eu
gwlad ac oedd yn deilwng o'r enw afon. Yr oedd hefyd
yr Euphrates, yr hon, mewn fíbrdd o ragoriaeth, a gyf-
enwid yr afon ; a'r Hidecel, neu y Tigris, yr hon a ddar-
lunir fel yn rhedeg tua dwyrain Assyria (Gen. ii. 14;
Dan. X. 4). Yr oedd Abana a Pliarpar, afonydd Damas-
cus, yn adnabyddus iddynt (2 Bren. v. 12).

DATARFOCHYN, creadur diog, unig, yr hwn a dwria
iddo ei hun drigfan dan y ddaiar, ac a gysga dair rhan o

bedair o'i fywyd yn ei drigle tywyll, yr hwn ni edy un
amser ond pan mewn angen.o ymborth. O'i groen garw
gwneir coleri i gwn, a gorchuddiadau i geffylau (Buffbn's

Kat. Hist. vi. 226-229).

Mae ystyr y gair a gyfieithir yn ddaiarfochyn yn yr
H. D. yn bur dywyll. Gyd ag un eithriad ceir ef bob
amser mewn cysylltiad á phabell y cyfarfod a'i dodrefn,

megis yn Exod. xxvi. 14 ; Num. 6, 8, 10, 13, 25. Yr
eithriad yw Ezec. xvi. 10, Ue y perthyn i nwydd addas i

gael ei wneud yn esgidiavi i foneddiges drwsiadus. Mae
rhai deonglwyr yn golygu yr arwydda y gair anifail; ond
nid ydynt yn cyduno ynghylch pa anifail a feddylir.

Dealla Gesenius wrth y gair y daiarfochyn neu y seal^

anifeiliaid anhebyg iawn i'w gilydd, yr hyn ddengys can

lleied o sicrwydd sydd yn yr amcan-dyb. Ystyrir taw
creaduriaid atìan y cyfrifid y daiarfoch dan y ddeddf, a'r

\m inodd, debygem ni, y seaìs. Yn awr mae yn ym-
ddangos yn anhebygol iawn y buasid yn gwneud defnydd
o grwyn creaduriaid aflan í'el to ar babell y cyfarfod, ac

arch y cyfamod, a'u hamry wiol ddodrefn, y rhai y gofynid

i'r oft'eiriaid mor aml i'w teimlo. Mae esponwyr eraill

yn barnu nad yw y gair yn cyfeirio o gwbl at yr anifail,

ond at liw to y babell a'i dodnifn. Mae yr hen gyfieith-

iadau Groeg (y Septuagint, a rhai Aquda a Symmachus),
yr arall-eiriad Caldaeg, a'r cyfieithiad Syriaeg, yn ei

gymeryd yn yr ystyr hyn, ac y maent yn cael eu dilyn

gan Bochart ac eraiU (Ges. Lex. 861).

DAIARGRYN, cynnwrf yn rhanau mewnol y bellen

ddaiarol, ac yn cydfyned ag ef yn gyff'redin swn trwstfawr

tanddaiarol, yn siglo craig-haenau y ddaiar, ac weithiau

yn rhwygo.ei chrafen, ac yn achosi dinystr dychiynllyd

pob petli a ddaw ar ei ftbrdd.

Mae daiargrynau o bob math a gradd yn cael eu nodi

gan restr o gryniadau' unionsyth tuag i fynu, neu gyd-

wastad a'r terfyn-gylch, neu chwyIdroaAvl, ac yn canlyn

eu gilydd gyda chyflymdra mawr
;
gwna y cryniad tuag

i fynu daflu pob peth i'r lan, a'r un tua'r teríyn-gylch

o'r neilldu. Yr ergydion chwldroawl ydyw y rhai mwyaf
anghyftredin, ond y mwyaf peryglus o bawb. Er-y
gellir cyfyngu eff'eithiau daiargryn i fan cul, mae eu

cryndònau weithiau yn cyrhaedd ar imwaith i bellder

o filoedd o filltiroedd. ' Teimlwyd y daiargryn mawr
a ddifrododd Lisbon ar y cyntaf o Dachwedd, 1755,

ynghanol yr Alps, ar forlan Sweden, yn ynysoedd yr

India Orllewinoi—Antigua, Barbadoes, a Martinique

—

ac ar lynoedd mawrion Canada, yn gystal ac yri llynoedd

bychain mewndirol gwastadedd basaltic Thuringia a thal-
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aetliau gogleddol Germany. Troiwyd ífynonau pellenig

allan o'u cwrs, amgylcliiad mewn cysylltiad â daiargrynau

at ba rai y dart'u Demetrius y Galatian gyfeirio yn yr lien

amseroedd. Sycliodd flynonau cynlies Tep]itz, ac yna
dycliwelasant yn goch rydlyd gan lifo dros bob peth. Yn
Cai.liz cyfododd y llanw öO troedfedd o uchder

;
yn y

Lesser AntiUes daeth i fod o hw du incaidd, a dai-fu i'r

hanw, yr hwn ni chyfyd yn gyflfredin ond o gylch 26

neu 28 o fodfeddi, ymgodi 20 troedfedd uwchlaw ei lerel

arferol. Yr ydys wedi cyfrif i diriogaeth bedair gwaith

inwy nag arwynebedd Europe gael ei siglo gan ddaiargryn

y cyntaf o Tachwedd, 1755. Nid oes, gan hyny, un
amìygiad allanol o nerth yn adnabyddus (a chynwys dyf-

eisiadau lladdawl ein hihogaeth) trwy yr hwn y gelhr, yn
ystod ychydig fynydau, ië, anu'antiadau, ddinystrio nifer

mwy o greaduriaid dynol' (Humboldt, üosrnos, i. -^l^,

215, 217, 220). Cyfriíid yr holl bobl a ddinystriwyd yn

y trychineb arswydus hwu gan rai yn 30,000, a chan eraill

yn G0,000. Ac nid ydoedd liyn yn betli hynod ; cyfriíir

nad yw daiargrynau eraill wedi bod ddim llai dinystriol,

a bod rhai yn fwy felly.

Mae yr acliosion o waiianol ym-
ddangosiadau daiargrynau yn parhau
yn guddiedig mewn tywyllwch. Hy-
îifau yu rhanau mewnol y ddaiar

yn ddiau ydynt yr achos o honynt.

Mae canolbwynt y drwg, sedd y
gallu symudawl, yn gorwedd yn isel

dan grafen y ddaiar
; pa mor ddwfa

nis gwyddom, mwy nac y gwyddom
natur tìeryllaidd hylif neu anwedd
o'r fath uerth ymgrynhoawl. Gellir

ystyried daiai'losgfeydd pan ar dàn
fel drysau diogelwch i'r gymydogaetli

gylchynol. Mae perygl y ddaiarlosgfa

yu cynydtlu pan gauir ei enau, a thrwy
hyny dori y cysylltiad rhyngddo a'r

awyr agored ; ond mae dinystr Lis-

bon, Caraccas, Lima, Cashmir (1554),

a chynifer o drefydd Calabria, Syria,

ac Asia Leiaf, yii ein dysgu nad yw,
ar y cyfan, nerth daiargrynau mewn
un modd yn fwyaf yn nghymydogaeth daiarlosgfeydd

mewn cyflawn weithrediad. Er pan agorwyd saíiiau

^tna, trwy y rhai y bytheiria y tân allan, a chan y
geill, yn y wedd hon, daflu allan dalpau poethedig a dwfr,

nid yw y tiroedd ar lan y môr mwyach yn cael eu siglo

mor íynych ac yr oeddynt yn yr amserau cyn ymraniad
Sicily oddiwrth Italy, pan nad oedd un cysylltiad â'r

wyneb (Humboldt, Cosmos, i. 224, 226).

Er fod tuedd mewn daiargryn, y tro cyntaf y teimiwn
yr ergyd, i gynyrchu argraph ddofn a hollol ueillduol ar

y meddwl—fel pe nad allem mwy ymddiried yn sefydlog-

rwydd y ddaiar, fel pe byddai ei sylfeini wedi eu symud,
ac yn aiunogel—etto pan fyddo rhes o ergydion ysgafnach
yn dygwydd mewn ardal, un ar ol y Ilall, niae pob ôl

arswyd yn diflanu yn fuan o blith y trigolion. Ar for-

lanau sychion diwlaw Peru ni wyddys dim am genllysg

nac am fellt a tharanau yn mynwes yr wybr. Mae swn
tanddaiarol y ddaiargryn yn dyfod yn Ile taran y cymylau.
Mae cynefindra am flyneddau â'r swn, a'r dybiaeth gyfl-

redinol a fíyna, sef nad oes dim niwed i'w ofni oddiwrth

ddaiargrynau ond dwy neu dair gwaith mewn canrif pan

y profont yn beryglus, yn peri uad yw pobl Lima yn
meddwl dim mwy am ergyd ysgafn o ddaiargryn nac a
feddylir am gafod o genllysg mewn hinsoddau cymhedrol
(Humboldt, i. 227, 228).

Nid oedd daiargrynau yn anadnabyddus yn Palestina

yn yr hen amserau ; ond etto nid ymddengys eu bod yn
dygwydd yn aml, onide fe fuasai cyfeiriad attynt yn yr

Ysgrytliyrau yn fwy mynych, wrth ystyried eu hym-
ddangosiadau anarferol. Pan ddarfu i'r prophwyd Ehas,

er mwyn achub ei fywyd, ffoi oddiwrth Jezebel a dyfod i

Fynydd Horeb—cymydogäeth Ile mae profión cedyrn o

weithrediadau daiarlosgfá—gwelodd ddaiargryn a rhai

o'r ymddangosiadau cydíynedol ag ef : 'Ac wele yr Ar-

glwydd yn myned heibio, a gwynt tpawr a chryf yn
rhwygo y mynyddoedd, ac yn dryllio y creigiau o flaen

yr Arglwydd ; ond nid oedd yr Arglwydd yn y gwynt

:

ac ar ol y gwynt, daiargryn ; ond nid oedd yr Arglwydd
yn y ddaiargryn : ac ar ol y ddaiargryn, tàn ; ond nid

oedd yr Arglwydd yn y tân' (1 Bren. xix. 1-3, 8, 11, 12).

l)AlAI;GltVN.

Mae yn gred gyfí"rediu fod tywydd tawel, gwres dirfawr,

a niwl tua'r cyhydedd yn rhagflaeuoriaid daiargryn ; ond
sicrha Humboldt i ni, nid yn unig oddiar ei brofiad ei

hui), ond oddiwrth sylwadau pawb sydd wedi byw yn
hir yn y gwledydd lle mae daiargrynau yn anii ac yn
ffyrnig—megis yu Cumana, Quito,- Peru, a Chili—fod y
grediniaeth boblogaidd hon yn gwbl gyfeiliornus. Yn
Quito, Peru, a Chili, yn gystal ac yn Canada ac Itíily,

gwelir daiargrynau yn cymeryd lle pan íÿddo yr awyr
yn glir, a'r awelon ffresaf o'r môr a'r mynydd (Humboldt,

i. 21G, 440). A chyda golwg ar fod tân yn tori allan ar

ol daiargryn, nid yw hyny yn beth anghyfl'redin. fewn

dwy awr ar ol ergyd y ddaiargryn yn Lisbon yn 1755

torodd tân allan mewn gwahanol gyfeiriadau gyd â'r fath

ftyrnigrwydd, am yn agos i dri diwrnod, fel y difrodwyd

yn gwbl yr holl ddinas (Humboldt, i. 223 ; Ëdùi. Enajc.

xiii. 37).

Cyfeiria y prophwyd Amos at ddaiargryn a gyinerodd

le yn ei araser ef: 'Geiriau Amos, y rhai a wclodd efe

ain Israel yn nyddiau Uzziah, brenin Judah, kc., ddwy
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ílynedd. o íiaen y ddaiargryn' (i. 1); a gwna Zechariah

gyfeiriad neilkk;ol at yr un ddaiargryn yn inhen 200 o

flyneddau ar ol iddo gymeryd Ue : 'A chwi a ffowch i

ddyffryn y mynyddoedd ; a ffowch fel y ffoisoch rhag y
ddaiargryn yn nyddiau Uzziah brenin Judah' (xiv. 5).

Mae yr amgylchiadau hyn—son am y ddaiargryn fel dale

i ddygwyddiadau eraiU, a'r cyfeiriad atto ddau cant o

flyneddau ar ol iddo gymeryd lle—^yn dangos iddo wneud
argraph ddofn ar feddyliau dynion, a tliaw daiargryn

mawr iawn ydoedd, neu nad yiioedd daiargrynau ond o

ddygwyddiad anfynych yn Paîestina. Efallai eu bod yn
auilygiad o'r ddwy tí'aith. Bu hefyd ddaiargryn hyuod
ar amser croeshoeliad Crist : 'Ac o'r chweched awr y bu
tywyllwch ar yr holl ddaiar hyd y nawfed awr. A'r lesu,

wtìdi llefain drachefn â llef uchel, a ymadawodd â'r yspryd.

Ac wele Uen y deml a rwygwyd yn ddau oddi fynu hyd
i waered ; a'r ddaiar a grynodd, a'r meini a hoUtwyd, a'r

beddau a agorwyd, a llawer o gyrph y saint a hunasent

a gyfodasant, ac a ymddangosasant i lawer. Yn yr adnod
ganlynol gelwir yr ymddangosiadau hyn yn bendant yn
ddaiargryn (Matt. xxvii. 45, 50-54). Er, fel y dywedasom
eisoes, ei fod yn gamsyuiad poblogaidd fod cyflwr niwlog

yr wybr bob amser yn mhlith rhagflaenoriaid daiargryn,

etto mae yn ffaith fod tywyllu goleu'r dydd yn aml yn
un o ragredegwyr daiargryuau ; felly mae y tywyllw^ch

a goffheir yma mewn cydgordiad â ffeithiau eithaf adnab-

yddus.

Xodwyd adgyfodiad ein Harglwydd gan ' ddaiargryn

mawr ' (Matt. xxviii. 2); ac yn Actau yr Apostolion mae
genym esiampl arall o ddaiargryn yn Philippi yn Mace-
donia. Paul a Silas, wedi eu bwrw i garchar 'ar hanner
nos a weddiasant ar Dduw; ac yn ddisymwth y bu daiar-

gryn mawr, hyd oni siglwyd seiliau y carchar, ac yn
ebrwydd yr hoU ddrysau a agorwyd, a rhwymau pawb a

aethant yn rhyddion' (xvi. 24-26).

Bygythir daiargrynau fel barnedigaethau (Esa. xxix.

6; Matt. xxiv. 7); ond yn yr adnod gyntaf efailai y dylid

deall y gair yu ffigurol. Yn Llyfr y Datguddiad, yr hwn
sydd lyfr arwydd-luniol drwyddo oll, maent yno yn
mhlith y cydmariaethau grymus a ddefnyddir i amlygu

y cyfnewidiadau mawrion, gwladol ac eglwysig, a'r barn-

edigaethau arswydus a ddeuai ar genedloedd ac eglwysi

(vi. 12 ; viii. 5 ; xi. 13, 19 ; xvi. 12). Efallai y cyfeirir

át ddaiargrynau yn y cyfryw adnodau a'r rhai canlynol :

Ps. xviii. 7, 8; xlvi. 2 ; civ. 32 ; Esa. xxiv. 18-20; Nah.
i. 5 ; Hab. iii. 6.

Dengys Palestina arwyddion amlwg mewn amrywiol
fanau ei bod wedi profi gweithrediadau daiarlosgiadau.

Mae y wlad o gylch y Môr Marw yn esiampl darawiadol
o hyn. Ymddengys cymydogaeth 'Tiberias o gyfansoddiad
daiarlosgawl. A dyna y rheswm dros fod ffynonau cynhes
yn y Ile hwnw (Wilson, ii. 128). Yn lonawr, 1837, ym-
welodd a Phalestina un o'r daiargrynau mwyaf eang ac

echrydus ac a brofodd erioed. Ymddengys i Tiberias a'i

chymydogaeth ddyoddef mewn modd arbenig; ond teiml-
wyd ef, fwy neu lai, dros y wlad tua'r gogledd, y gorllewin,

a'r dwyrain. Gwnawd Tiberias, Safet, a Ilefydd eraiU yn
adfeiliau, a bu farw niferi lliosog o'r bobl, tra y mawr
niweidiwyd lluoedd eraiU. Hyd yn od mewn Ilefydd
mwy pellenig, megis Tyrus, Sidon, a Beyrut, hoUtwyd
rhai tai.yn ddrwg iawn, taflwyd eraiU i lawr, a Iladdwyd
neu glwyfwyd y trigolion. Gwnawd rhai pentrefi yn

adfeiliau perflaith. Adroddid llawer o hanesion toddawl
am wyr yn colli eu gwragedd, a gwragedd eu gwyr

;

rliieni eu plant, a phlant eu rhieni; ac yr oedd Ilawer heb
un perthynas ar ol. Ymddengys i ffyrnigrwydd rhuthr-

awl y ddaiargryn ymdreulio ynghylch hanner y ffordd

rliwng Jerusalem a Beyrut. Un o'r amgylchiadau mwyaf
hynod mewn perthynas iddo yw, i rai pentrefi ddianc

yn gyfaugwbl, er eu bod yn uniongyrchol gyfleuedig

rhwng dau le a gwbl ddymchwelwyd ganddo. Parhawyd
i deimlo ei'gydion, mwy neu lai grymus, am yn agos
i ddeugain niwrnod [Miss. IleralJ, 1837, pp. 433, 435,

437, 439, 441).

DAL'MANUTHA. [Magdala.]
DALMA'TIA, talaeth yn rhan ddeheuol Ilyricum ; ac

ar ol darostyngiad gorphenol y Ilwythau Dalraatiaidd

gelwid y dalaeth yn fwy cyffredin wrth yr enw hwn
nac wrth yr enw Ilyricum (Conybeare, ii. 127). Tra yr
oedd Paul yn garcharor yn Rhufain aeth Titus i Dalmatia,

gyd â'r bwriad yn ddiau o bregethu yr efengyl (2 Tim.

iv. 10).

DAMAS'CUS, hen brifddinas Syria, yn gorwedd ar y
dwyrain i fynyddoedd Libanus. Mae hi yn ddinas hen

iawn, gan y bodolai yn amser Atraham, yr hwn a erlidiodd

Cedorlaomer a'i gymdeithion 'hyd yn Hobah, yr hon
sydd o'r tu aswy i Damascus' (Gen. xiv. 15); sonir hefyd

am was Abraham, sef yr 'EIeazar yma o Damascus' (xv. 2).

Bu Syria yn hir yn rhanedig i nifer o dywysogaethau
bychain, ac ni sonir am Damascus ar ol hyn yn yr H. D.
hyd amser Dafydd, yr hwn, ar ol ymosod ar Zobah,
'y daeth y Syriaid o Damascus i'w gynnorthwyo,' ond
cawsíint eu gorchfygu gan Dafydd, yr hwn a 'osododd

swyddogiou yn Syria Damascus' (2 Sam. viii. 5, 6). Yn
nheyruasiad Solomon darfu i Ilezin, gwas y brenin blaen-

orol, ymsefydlu yn y rhan hono o Syria, ac a deyrnasodd

yn Damascus, ' ac yr oedd efe yn wrthwynebwr i Israel

holl ddyddiau Solomon' (1 Bren. xi. 23-25). Asa, brenin

Judah, wedi rhyfela â Baasa, brenin Israel, a ddanfonodd
anrheg o aur ac arian i Benhadad, brenln Syria, a dym-
unodd arno dori ei gyngrair â Baasa, a dyfod i'w gyn-

northwyo. ' Felly Benhadad a wrandawodd ar y brenin

Asa, ac a ddanfonodd dywysogion y Uuoedd y rhai oedd
ganddo ef yn erbyn dinasoedd Israel, ac a darawodd Ijon,

a Dan, ac Abel-beth-maachah, a holl Cinneroth, gyda holl

wlad Naphtali' (1 Bren. xv. 19, 20). Yn nheyrnasiad

Ahab, Benhadad yr II., ynghyd â deuddeg ar hugain o

freniuoedd eraiU, a oresgynodd wlad Israel, ond cafodd ei

yru yn ol ddwywaith, pan y bu dda ganddo erfyn am
heddwch, a chynyg fel un o'r telerau, 'A chai wneuthur
i ti heolydd yn Damascus, fel y gwnaeth fy nliad yn
Samaria' (xx. 1-34). Ychydig flyneddau ar ol hyn aeth

Benhadad yn glaf, a chan fod y prophwyd Eliseus y pryd

hwnw yn Damascus, danfonodd Hazael, un o'i weision, i

ofyn os gwnai ei iachau o'i glefyd, a'r hwn ar yr un pryd

a drosglwyddodd iddo anrheg yn gynwysedig o ' bob

peth a'r a oedd dda yn Damascus, sef llwyth deugain o

gamelod' (2 Bren. viii. 7-9). Yr oedd rhyfeloedd mynych
rhwng breninoedd Syria a breuinoedd Israel, yn y rhai y
cariau un y dydd un tro, a'r llall y tro arall. Cymerodd
Jeroboam feddiant o Damascus a Hamath (2 Bren. xiv.

28). Darfu i Resin, brenin Syria, a Phecah, brenin

Israel, ffurfio cyngrair yn erbyn Ahaz, brenin Judah, a'r

olaf a alwodd i'w gynnorthwyo Tiglath-pileser, breniu
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Assyria, 'yr hwn a ddaeth i fynu i Damascus, ac a'i

hennillodd hi, ac a gaethgludodd ei thrigoHon i Cir, ac a

laddodd Resin' (xvi. 5-9). Ond er íbd hyn yn ergyd

trwm i Damascus (Esa. xvii. 1, 3), ymddengys na chafodd

ei liwyr ddinystrio. Mae Jeremiah, ar amser diweddar-

ach, yn ei bwgwth hi â barnedigaeth ycliwanegol (xhx.

23-27); a sonia Ezeciel am dani fel yn cario yn mluen

fasnach fawr â Thyrus (xxvii. 1 8).

Am amgylchiadau Damascus dan dywysogion Assyria,

Babilon, a Phersia, dan deyrnasiad y rhai y darfu yn
olynol syrthio, nid oes braidd ddim olion hanes. Yn y
deyrnas Groeg-Syriaidd y Seleucidfe Antioch, ac nid

Damascus, ydoedd y brifddlnas (Robinson, lics. iv. 465).

Yn foreu yn y cyfnod Cristionogol hynodwyd Damascus
gan un o'r dygwyddiadau mwyaf hynod yn hanes eglwys

Crist—dychweliad Saul o Tarsis. Ymddengys ei bod y
pryd hwnw dan lywodraeth Aretas, brenin Arabia, ac a

reohd gan raglaw a appwyntiwyd ganddo (2 Cor. xi. 32).

Yr oedd nifer mawr luddewon yn awr yn byw yn
Damascus, amgylchiad a'n cynnorthwya i esponio neges

Saul i'r ddinas hono.

Yn nghanol buddugohaethau gwylltion y Mahometan-
iaid boreuol, syrthiodd Damascus dan allu y Khalif Omar,
yn 635. Yn y cani'ifoedd canlynol newidiodd ei meistri

yn fynych yn mhlith y gwahanol linoedd Moslemaidd a
deyrnasasant yn y Dwyrain. O'r diwedd, yn 1516, cym-
erwyd hi gan Selim L, ac mae wedi bod byth er hyny yn
ddarostyngedig i'r Tyrciaid (Robinson, líes. iv. 465, 467).

Tra mae dinasoedd eraill y Dwyrain w^edi cyfodi, blag-

viro, a diflauu, mae Damascus yn parhau i fod yn lle

gryn bwys. Sylfaenwyd hi o flaen y rhan fwyaf o honynt,

ac y mae wedi goroesi y rhan fwyafo honynt. Nid oes

un ddinas yn y Dwyrain wedi dal ei thir fel mae hi wedi
gwneud o oes i oes, trwy lawer o genedlaetliau.

Mae Damascus, o fewn cylch yr hen furiau, o fí"urf hir-

grwn afreolaidd, ac oddeutu tair milltir o amgylchedd.
Ar yr ochr ogleddol o'r ddinas briodol, mae is ddinas

eang, yn cael ei thrigiann yn benaf gan swyddogion Tyrc-

aidd a dyeithriaid yn ngwasanaeth y llywodraeth ; ond
yr is ddinas fwyaf o lawer a orwedd ar y tu gorllewinol

a deheuol o'r ddinas, gan ymestyn allan i'r gwastadedd
ara yn agos i ddwy filltir. Mae y ddinas, ar y cyfan, yn
afreolaidd iawn ei fFurf, gan ei bod yn myned mewn ac

allan ar bob tu. Ei hyd o'r gogledd i'r dehau sydd yn
nghylch tair milltir, a'i lled yn filltir a hanner. Oddeutu
pellder yngliylch hanner miUtir ar y tu gogledd-orllewinol

y mae pentref mawr neu is ddinas Salahijeh, wedi ei

phrydferth gyfleu ar lechwedd bryn, ac yn mwynhau
golwg ar yr holl wastadedd eangfawr. Mae yn fwy na
milltir o hyd.

Mae yr ystrydoedd yn y cyffredin yn gulion, ac fel

y mae yn arferol mewn gwledydd Dwyreiniol, yn dlawd,
bawlyd, a gwyrgam. Maent wedi eu palmantu â basalt,

yn y dull Dwyreiniol, a dyfr-Ie neu is Iwybr cul yn y
canoL !Mewn rhai mae pyllau baw mor fawr a dwfn fel

mai prin y croesir hwynt yn ddiberygl. Mae y prif

ystryd yn ymestyn o'r porth dwyreiniol, mewn cyfeiriad

gryn union, tmy ganol y ddinas i un o'r pyrth gorllewinol.

Mae oddeutu hanner milltir o hyd, ond gan ei bod yn
gul, a'r tai yn ymdaflu drosodd mewn Ilawer man ar bob
tu, nis gelhr cael golwg clir ar ei hyd a'i hunionder. Hi,

fodd bynag, ydyw yr ystryd bwysicaf ac eangaf yn Da-

mascus, ac y mae hi yn olygfa brysur ddyfodiad a

mynediad, ac o fasnach Dwyreiniol. Mae i'r ystryd hon
amrywiol enwau mewn gwahanol ranau yn mhlith y
trigolion Mahometanaidd, ond edrych y Cristionogion

arni fel yr 'heol a elwir Uniawn,' lle y llettyodd Paul, fel

y cofFheir yn Act. ix. 11 (Robinson, lies. iv. 454; Wilson,

li. 351 ; Maundrell. 133).

Mae Ilawer o'r ystrydoedd wedi eu cau â phyrth,

megis yn Cairo. Cauir y rhai hyn bob nos, awr a hanner
ar ol machlud haul, ond agorlr hwynt i bwy bynag ewyll-

ysio baso trwyddynt, ond talu ychydig j^a'ras.

Nid yw y tai yn gyflredin wedi eu hadeiladu well

defnyddiau na phriddfeini wedi eu crasu yn yr haul, a

chwedi eu dwbio mewn modd mor arw a'r bythynod
tlodaf Maent wedi eu gwneud o'r defnyddiau liyn mae
yn debygol oherwydd eu bod gymaint yn oerach ar

dywydd poeth na phe buasent wedi eu hadeiladu o

geryg. Ond y mae anghyfleusderau yn gysylltiedig â'r

dull hwn adeiladu, ac yn mhlith eraill, fod yr holl

ddinas, ar ol gwlawogydd trymion, trwy olchiad y tai, yn
dyfod yn fath o fignen. Fodd bynag, chwi gewch hyd
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yn od yn y muriau pridd hyn byrth a dorau wedi eu

haddurno â physt marrnor, a chwedi eu cerfio yn brydferth

ac amrywiol dros ben. Nid yw yn syndod bychan i

weled Ilaid a marmor, gwychder a baw, wedi eu cymysgu
ynghyd.
Mae yr olwg ar tu mewn y tai yn hollol wahanol oddi

wrth y tu allan. Nid yw tai y cyfoethogion, yn allanol,

yn llai tlawd a diaddurn na'r tai eraill, tra o'r tu mewn
gellir eu cyfiif yn fath o balasau bychain. Maent ffurf

ysgwar, yn cynwys court wedi ei balmantu â marmor, a'i

addurno â choedydd prydferth a phlanigion blodeuawl, a

fountains yn chwareu yn y canol. Mae yr is ystafelloedd

ar bob tu y court wedi eu cyfodi yn uwch na'r Ilawr ei

hun, yn agored yn y wyneb, a chwedi eu cuddio gan
garpedi, a'u cynysgaethu ag eistedd-Ieoedd yn ol y duU
Dwyreiniol, a'u dodrefnu yn holl helaeth wychder y Dwy-
rain. O'r cìans (eistedd-Ieoedd, neu yn hytrach Iled-

orwedd-Ieoedd) mae yn gyfFredin amryw ar bob ochr i'r

court, a chwedi eu gosod m'ewn gwahanol fanau yn y fath

drefn fel y gellir ar un neu'r llall honynt fwynhau yr

haul neu gysgod, yr un a fyner (Maundrell, 124, 125
;

Wilson, ii. 328 ; Robinson, lies. iv. 455).
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Mae y bazaars, neu y siopau yn mlilith pethau rawyaf

liynod Damascus. Maent oU i'w cael mewn un rhan o'r

ddinas, ond gwalieuir hwynt oddiwrth eu gilydd yn ol

})atur y nwyddau a Averthir; rhodfeydd gorchuddiedig

neu agored ydnt, a rhes o siopau ar bob tu. Mae hazaar

ar gyf'er gwerthu pob math o nwyddau, o'r pethau mwyaí'

costus i lawr at angenrheidiau bywyd cyíFredin. Mae eu

perchenogion yn Fahomet;iniaid a Christionogion. Maent
yn eistedd mwy nac niaent yn seíyll yn eu siopau, ac

estynant eu braich yn mhell i helpu eu cwsmeriaid. Mae
golwg TU'ddasol a difrifol arnynt, a'r boneddigrwydd a

berthyn iddynt a ddengys eu hunan-lywodraeth a'u dym-
uuiad i foddio. Mae Uuaws y marsiandwyr a'r gwerth-

wyr, symudiadau toi'f y pryuwyr a'r oferwyr, a'r hol)

eonfectioners a'r dealers mewn ice a sherhet, yn gweithio eu

fibrdd yn mhhth y tyrfaoedd, ac yn gyífredin mewn gwisg-

oedd amrywiol, ac yn am] mewn rhai gorwych, ac yn
siarad, yn bargenu, ac yn tystio, ac yn aml yn rhegu

—

mae hyn oll yn creu anrhefu ac yn dangos golygfa a

berthyn yu uuig i'r cymeriad Dwyreiniol, ac un nas ceir

hi ond mewn dinas fawr Ddwyreiniol yn unig.

Yr helaethaf a'r mwyaf ysplenydd o'r hoU hìtans nen

inns yn Damascus ydyw un Asad Pasha, yr hwn a adeil-

adwyd ynghylch cauol y ganrif ddiweddaf Mae iddo

dome" odidog ; ac y mae ei adeiladwaith yn nodedig neiU-

duol am ei ysgafnder a'i dlysni. Mynychir y khans gau
farsiandwyr o ddinasoedd eraill, ao o wledydd tramor ; ac

ar ddyfodiad y caravans ì mewn maent yn llawn cyfFro a

husiness.

A'r hazaars a'r Mians y mae yn gysylltiedig Uaw-
weithiau a masnach y ddinas. Mae y biaenaf yn Uai

eang ac enwog nac mewn amseroedd aethant lieibio. Ni
cheir y llafnau cledd enwog yno mwyach. Mae y damash

stuffs, y rhai hyd yn od yn yr hen amseroedd gynt a gym-
ereut eu henwau oddiwrth y ddinas (gwel Gesen. pé'Ül,

204), yn cael eu gwau yma yn awr, er y rhagorir arnyut

gan weithiau Europe Orllewinol. Gwneir llawer iawn o

edafedd aur ac ariau yma, yn gystal a gwaith aur ac arian

yn gyfiTredin, pob math o gyfrwyau ac adduru meirch,

olew peraroglus a dichlyn, peraroglau, balsamau, a phethau
ar gyfer y bwrdd gwisgo (Wilson, ii. 326 ; Ilobinsou, lies.

iv. 4.56).

'Dinas hollol fasnachol,'medd y Parch. J. L. Porter,

cenadwr yn DamascitS, 'yw Damascus, ac yn cario yn
mlaen fasnach eang â Uwythau crwydrawl y Bedouins, y
rhai a borthaut eu deadelloedd ar wastad-diroedd eang
Arabia. Mae hefyd yn ystordy mawr i nwyddau drud-

fawr Persia a'r India, y rliai a ddygir yma gyd á'r

caravans o Bagdad. Mae pererindod blyneddol y Maho-
raetauiaid i Mecca hefyd yn flPynonell ennill i'r ddinas,

oblegid dyma le yr ymgasgliad, a gelwir ef oddiwrtl)

hyny yn ' Borth Mecca.' Cyrhaedd y caravan santaidd

y ddinas ynghylch cauol mis Iiamadan ; ac o'r amser hyn
hyd amser eu hymadawiad ar y löfed o'r mis car)lynoI

mae'r ystiydoedd a'r hazaars yn orlawn gan íìloedd yn
awyddus i brynu a gwerthu. Mae pob pererin yn ym-
dreclìu gwneud ei daith yn enniUfawr trwy fasuachu, ac

ni chyfritìr fod hyn yn ymyraeth mewn un modd â sant'

eiddrwydd ei gymeriad neu wres ei ddefosiwn. Un o

uodweddau neiiíduol Mahometaniaeth yw y gellir cyd-

blethu, heb yr anghydfod lleiaf, masnach a chrefydd,

* N-n gron, ar Uni cwpan â'i wyneb i lawr.

twyllo a gweddio, celwydd a defosiwn. Mae yr Jìaji

Persiaidd yn dwyn ei garpedi gorwych, ei waith nodwydd
ac edau prydferth, ei sliawìs costns, a'i fei)ii gwerthíiiwr,

i'w cyfnewid yn Damascus am nwyddau sidan a chotwn.
Mae Damascus yn danfon íFwrdd gryn lawer o sidanau a
ffiwythau wcdi eu sychu i'r Aipht, Caercysteuyn, a rhanau
eiaiíl o Twrci' (Porter, Damasciis, i. 147).

Mae muriau Damascus yn eithaf teilwng o sylw gwr
dyeithr. ' Nid oedd un arnlieuaeth genym nad oeddynt
o'r sylfaen i íynu i gryn uwchder o'r hynafiaeth mwyaf,
a cliwedi eu hadeiladu o feini wedi eu hevelo, fel y ceryg
a geir mewn adeiladau luddewig mewn manau eraill, a

chwedi eu mawr di'eulio gan y tywydd. Mae yn ddy-
ddorol i weled tai wedi eu hadeiladu ar ranau o honynt
yn yr amser presenol, fel y mae yu debygol yr oeddynt
pan y darfu i'r disgyblion gymeryd Paul ar hyd nos ac y
gollyugasant ef dros y mur mewn basged ' (Wilson, ii.

352).

Mae y rhan fwyaf o deithwyr yn cael en cymeiyd i

fynu gymaint gan yr amlygradau o gyfoeth a gwychder
yn Damascus, fel y maent yn dueddol i dybied nad oes

yn aros ddim olion o'i gwychder hynafol ; ond achosir

hyny gan eu hesgeulusdra hwy jti ed)ych am danynt
mewn conglau a llefydd dirgel. Y ffaith yw fod yr oll o'r

cldinas bresenol wedi ei hadeiladu ar garueddau o adfeiliau

hyuafol. ' Yr ydwyf wedi dilyn olion colo)inades,' medd
Porter, 'ac oeddynt unwaith yn filltir o hyd, ac yn ym-
estyn trwy y ddiuas ar hyd yr heol a elwir Uniawn. Mae
chwech o'r pyrth Pihufeinig yn awr yn berffaith, ac y mae
rhan fawr o'r muriati Ilhufeinig yn aros ; tra y gellir

canfod y dengys yr oll o'r muriau a'r pyrth glytwaith o

eiddo raaen-seiri Sa)'acenic a diweddar ar yr hen sylfeini.

Mae y ìnosgue mawr, hefyd, a'i colonnades a'i fwa-íyned-

faoedd gorwych, yn parhau i fod, fel cynt, yn vin o*r

adeiladau mwyaf gorwych yn Syria' {Journ. Sac. Lit.,

April, 1854, p. 236).

Mae poblogaeth Daniascus, yn ol hanesion dlweddar,

yn cyrhaedd i fyuu i 111,552, o ba uu tybid fod 89,500

yn Fahornetaniaid, a 11,762 yn Gristionogion perthynol

i'r gwahanol sectau a geir yn Syria. Dywedir fod yno
319 o mosques a dim oud deg o eglwysi (Wilson. ii. 355).

Cyfrif Porter, fodd bynag, y boblogaeth yn 150,000

[Damascus, i. 138).

Mae y dynesiad at Darnascus yn b)-ydferth anarferol.

Ceir yr olwg oì'eu arui oddiar y bryì) a groga uwchben
Salheiyah, un o'r prif is ddinasoedd, ac oddeutu ddwy
filltir o bellder o'r ddiuas. Tybia Maundrell taw hwn
oedd y bryu am yr hwn yr adrodda y Tyrciaid yr hanesyn

ynghylch eu prophwyd, yr hwn, pan ddaeth i Damascus,

a safodd am gryn yspaid ar ddibyn cymydogaethol er

mwyn gweled y ddinas : ac wrth ysty)-ied ei phrydferth-

wch digymhar, ni wnai demtio ei wendidau trwy fyned i

mewn iddi, ond a yìnadawodd yn uniongyrchol dan ddyl-

anwad y syuiad nad oedd ond un baradwys wedi ei

pharotoi.ar gyfer dyn, a'i fod ef ei hu)i yn benderíynol i

beidio cymeryd ei un ei hun yn y byd hwn. Mae yr

hauesyu hwn, gan nad pa un ai gwir neu anwir, yn dar-

lunio prydferthwch Damascus a'r wlad oddi amgylch.

Mae y dref yn gyfleuedig ar ochr orllewinol gwastad-dir

mor eangfawr fel mai prin y gellir canfod y mynyddau a'i

chwmpasant yr ochr bellaf Ymddengys yn hir ac uniawn,

yn faiu iawn yn y canol, oud yn yìnchwyddo allan g)'yu
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lawer tua'r ddau ben, ac yn enwedig y pen a orwedd tua'r

gogledd-ddwyrain. Mae yn llawn m.osgnes a minarets, y
rhai ydynt addurnaii arferol dinasoedd Tyrcaidd. Mae y
dnvies a'r minarets iiyn yn amrywio ac yn prydferthu yr

olygfa ; mae rhai o'r olnf yn ddestlus dros ben. Amgylchir

hi gan erddi a pherllanau, y rhai, yn y cyfrif cyftredin, a

ymestyuant i bellder o bnmp neu ddeg milltir ar liugain

o gwmpas, yr hyn a wna iddi edrych fel dinas ardderchog

mewn forest eang. Mae y gerddi o'r ftitli odidocaf. Mae
holl adeiladau Damascus yn wyn fel yr eira, ac mae hyn
yu cyferbynu yn dda â dail y coed oddi amgylch. Mae
gwahanol liwiau dail y coed, a'r blodau a'r ffi-wyth yn eu

tymhor, yn mawr ychwanegu at brydferthwch yr olygfa.

Mae Iliw tywyll yr olewydd a gwyrdd-ddwfn y gollen

ffrengig {lüaìnut) yn cael eu sirioli gan liw ysgafnach yr

apricot, gwyn arianaidd y poplys, a lliw porphor y pom-
granad, tra yr ymddyrchafa y cypreswydd pigfaln liwnt

ac yma, ac y dyrchafa ychydig balmwydd eu brigau

prydferth. Mae gwahanol liwiau y dail o gylch y ddinas

ddysglaer, a'r gwastad-dir Ilyfn y tu draw iddi, yn awr
yn deríynedig gan fryniau noethion, ac yn awr yn cy-

mysgu â'r wybren, yn rhoddi i'r olygfa ryw dynerwch a

phrydferthwch awyrawl ac sydd yn caethiwo meddwl yr
edrychydd. 'Arosasom,' medd Maundrell, ' am gryn
amser ar ben y dibyn, i gymeryd golwg ar y ddinas ; ac

yn wir mae yn anhawdd gadael man a rydd i chwi wlad-

olwg mor swynol. Dengys y baradwys oddí tauom fel

y Ue tecaf a hyfrytaf, ac etto braidd y goddef i chwi symud
i fyued iddo; gan, ar yr un pryd, eicii gwahodd i'r ddinas

trwy y pleser a addawa i chwi, a'cli cadw oddi wrthi gan
brydferthwch yr olygfa' (Wilson, ii. 329; Maundrell, 121,

122, 123 ; Robinson, Bes. iv. 456).

Am brydferthwch a íFi-wythloudeb ei gerddi, ac o'r wlad
oddi amgylch, mae Damascus yn rhwymedig yn benaf i'r

afüu Barada, yr hon a gyfyd yn Anti-Lebanon. Ffrwd
fynyddig ddofn, Iydan, ruthrawl ydyw, ac yn tywallt

corph mawr o ddwfr i lawr i'r dyflryn isod. Ymrana i

dair cangen, o ba rai rhed yr un ganol a'r mwyaf yn
uniongyrchol i Damascus, ac a ddosperthir i holl bydewau
a ftyuonau y ddinas. Mae y ddwy arall yn cael eu har-

wain oddi amgylch, trwy foddiou celfyddgar mae'n deb-

ygol, un ar y liaw ddehau a'r llall ar yr aswy, ar derfynau

y gerddi, i ba rai y gollyngir hwyut wrth fyned heibio,

yn ft'rydiau bychain, ac a ddosperthir felly dros yr holl

goed eangfawr, yu gymaiut nad oes gardd heb ddwfr
bywiol yn rhedeg trwyddi, yr hwn a wasanaetha nid yu
unig i ddyfrhau y Ile, ond a droir yn fonntains a dwfr-

weithiau pleserus eraill. Llyncir y Earada bron yn gyítui-

gwbl gan y ddinas a'i gerddi
;
gwna yr ychydig o honi a

ddianc, medd Maundreli, uno yn uu ft'rwd ar y tu deheuol-

ddwyreiniol, ac ar ol taith o gylch tair ueu bedair awr, a

ymgolla yn y diwedd mewn dau Iyn cryu fawr, y rhai

sydd ar amserau yn gorsydd, heb byth gyrhaedd y môr.
' Onid gwell Abana a Pharpar, afonydd Damascus, na

holl ddyfroedd Israell' medd Naaman (2 Bren. v. 12).

Y Barada, nid oes un amheuaeth, ydyw yr Abana (neu
yr Amaua), gan yr euwid y fwyaf yn gyntaf yn naturiol,

a chan heíyd y gclwid rhan o Libanus yn agos i Hermon
yn Amana (Can. iv. 8), ac yn cyfatteb i ran o'r myuydd
lle niae Uygad y Barada.

A'waj, yn debygol, ydyw yr ail afon, sef Pharpar, a'r

unig fí'rwd annihyuol arall o un maintioli o fewn tiriog-

aeth Damascus. Cyfyd yn Mynydd Herraon, ac afonig

fechaii fywiog ydyw. Nid oes un afon bwysig arall yn
rhedeg trwy y gwastad-dir. Mae amryw ft'rydiau bychain
yn rhedeg iddi o'r cymoedd a'r fíynonau ar y gorllewin

a'r gogledd, ac ar ol fí'rwythloni y tir wrth baso heibio,

syrth i un arall o'r Ilynoedd ar y dwyrain o Damascus
{Bibì. Sac. vi. 370; xi. 331, 339"; Maundrell, 121, 122;
Ìlobinson, iv. 44G, 437, 448 ; Porter, Damascus, i. 299,

382, 389).

Yr ydys wedi sylwi yn gywir 'y gallesid esgusodi

rhagíarn genedlaethol Naaman o ochr ei afonydd ei hun,

ý rhai, oblegid digonedd cyson eu dyfroedd, a wnant
gymydogaeth Damascus, er ar.ymyl anialdir, yn un o'r

Ilefydd prydferthaf yn y byd ; tra mae afonydd Jiidea,

gyd á'r eithriad o'r lorddonen, yn agos wedi sychu y
rhan fwyaf o'r flwyddyn, a chan y rhedant mewn gwelyau
dwfn a chreigog, ni chyfranant ond ychydig ft'rwythlonder

i'r tiroedd trwy ba rai y rhedant.'

Bvi Damascus gynt yn artref i amryw ysgrifenwyr ac

ysgoleigion Arabaidd enwog, ond mae dysgeidiaeth yn
isel yn bresenol yn mhlith Damasceniaid yr oes bresenol.

Adrodda Dr. Bowring iddo fethu taro wrth lyfrwerthwr

yn Damascus neu Aleppo, ac nis gallai ysgrifenydd yn
bresenol enniU ei fywioliaeth trwy gopio ysgrifau. Seet-

zen a gafodd allan dri Uyfrwerthwr Mahometauaidd, o

ba rai yr oedd dau yn Ilyfr-rwymwyr hefyd. Y mae,

fodd byuag, yn Damascus uifer mawr o ysgiùfau Arabaidd
prydferth a gwerthfawr. Mae amryw o houynt o werth
mawr fel rhai a eglurhant hanesyddiaeth, arferion, a

chrefydd Mahomet ; oud yn gyfl'redin maent mor gostus

fel ac i fod tu hwnt i gyrhaedd y sawl a fyddai fwyaf

awyddus i'w meddu, a'r mwyaf tebygol i wneud defnydd

o honynt. Cyfarfyddir h'efyd ar brydiau á rhai, ysgrifau

Syriaidd prydferth iawn (Bobiuson, Bes. iv. 443 ; Jonrn.

Sac. Lit. April, 1854, 236, July, 1856, 406).

DAMMEG, arddangosiad neu esponiad fligurol o wir-

ionedd yn fi'urf hanes neu y^tori. Yr oedd yn arferiad

yn yr hen amserau i wyr doeth i amlygu eu syniadau

mewn dammegiou ; ond cyfrifid ef yn beth anmhriodol i

fíyliaid i wueud hyny (Diar. xxvi. 7, 9). Trwy ddammeg

y preuau yn dewis brenin darfu Jotham ddangos fi'tdineb

y Sichemiaid yn dewis ei fastard-frawd Abimelec. Trwy
ddammeg y darfu Nathan geryddu Dafydd am ei odineb

a'i ddyn-Iaddiad ; ac y perswadiodd gwraig weddw o

Tecoah i alw Absalom yn ol (2 Sam. xii. 1-14; xiv.

4-20). Cariodd ein lachawdwr y duU hwn o ddysgu i

uchelfau rhagoriaeth a defnyddioldeb. Gan fod dammeg-
ion yn fyuych yn arddangos gwirionedd trwy fath o hanes

byr, felly ceir ynddynt, yn enwedig rhai Crist, gyfeiriad

at wir fieithiau, yr hyn a cliwanega gryn briodoldeb at y
ddammeg. Mae dammegion yr hauwr, yr efrau, tyfiant

yd, y trysor cuddiedig, y ddau ddyledwr, y Samaritan

trugarog, y gloddestwr goludog, y gweision yn dysgwyl

am eu Harglwydd, y ffigysbren ddiff'rwyth, y ddafad gyfr-

golledig, y malD afradlon, y goruchwyliwr anghyfiawn, La-

zarus a'r gwr goludog, y barnwr anghyfiawn, y Pharisead

a'r publican, y ddau was oeddynt mewn dyled, y Ilafurwr,

y winllau a'r gwinllanydd, y wledd briodas, y deg morwyn^
wedi eu cymeryd oddiwrth bethau amlwg a chyfîredin,

ac etto mor oruchel ydyw yr addysg a drosglwyddaut

!

Er mwyn deall dammegion mae yn briodol sylwi— 1. Nid
yw yu ofynol fod yr arddangosiad o bethau naturiol mewu

27
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dammeg yn lljthyrenol yn fíeitliian, oblegid yr amcan
y\v nid dysgu pethau naturiol, ond rhyw wirionedd gor-

bwysig ; ac nid yw yn ofynol fod yr holl weithredoedd

a enwir uiewn dammeg yn rhai cyfiawn. Mae gwirionedd

y ddammeg yn gorwedd yn nghywirdeb y cymhwysiad.

2. Mae yn rhaid i ni dalu sylw yn benaf i amcan y
ddammeg, yr hyn eUir ei sicrhait oddiwrth yr esponiad

ysprydoledig roddir arni, neu oddiwrth y rhagymadrodd
iddi, neu ei diwedd, neu'r casghad oddi wrthi. 3. Ac
oddiwrth hyn nid ydym i ddysgwyl i bob jDeth a enwir

yn y ddammeg gael ei atteb gan rywbeth yn yr esponiad;

oblegid gelHr ychwanegu amryw amgyîchiadau mewn
ífordd addurn neu gymhendod, neu ddim ond mewn
cyfeiriad at y peth y cymerwyd ffigur y ddammeg oddi

wrtho. 4. Er hyny gall dammeg ein hyfîbrddi ynghylch
amryw wirioneddau heblaw y rhai oeddynt yn union-

gyrchol mewn golwg wrth ei llefaru.

Ond er yr arwydda y gair irapa^o^ií yn y T. N. yn
gyffiedin arddangosiad o wirionedd ar lun ystori, etto

arferir y gair dammeg mewn ystyron eraill yn yr H. D.

yn gystal a'r T. N. : megis cydmariaeth noeth (Matt. xiii.

31-33); diareb (Luc iv. 23); arwyddlun neu ffigur (Heb.

ix. 9 ; xi. 1 9) ; prophwydoliaethau neu ddarluniad anar-

ferol o ffiguraidd (Num. xxiii. 7, 18 ; xxiv. 3, 15, 20, 21,

23; Job xxvii. 1; xxix. 1); alegori (Ezec. xvii. 2); rhyw-
beth heb ei ddeall yn rhwydd (Matt. xiii. 10-15 ; loan
xvi. 25 ; efallai Ezec. xx. 49).

DAMNIO, DAMNEDIGAETH. Cyfyngir y geiriau

hyn, yn ol y defnydd cyffi-edin a wneir o honynt, i gosb-

edigaeth uffern, Ue y condemnir yr anedifeiriol iddo ; ond
nid oes un awdurdod gan gyfieithydd i gyfyngu geii-iau

yr ysgrifenwyr santaidd i'r ystyr hwn, pan nad eUir

dweud fod y geiiiau a arferir na dim yn nghysyUtiad y
testun yn gofyn am eu cyfyngu. Yr ymadroddion Kpia-ií

Tt]ç yeewas ac aiwvioí Kpiaiç, yn Uythyrenol ' cospedigaeth

neu ddamnedigaeth iiffern,'a'chosbedigaeth neu ddamned-
igaeth tragywyddol,' ydyw yr uuig eiriau yn yr Efeng}dau

y rhai, a siarad yn gywir, a arwyddant ddamnedigaeth.
Ond hyd yn od wrth gyfieithu y rhai hyn gweU yw glynu
wrtli amgylch-eiriad ysgrifenwyr ysprydoledig. Trwy y
defnydd mynych, afreidiol, ac mewn rhai manau beius a
wna ein cyfieithwyr o'r fath eiriau a damnio a damnedig-
aeth, rhoddir sarugrwydd i iaith y T. N. yi' hyn ni cheir

yn y Groeg (CampbeU, Gospels, iv. 235).

Ni roddwn ychydig esiamplau o hyn. Marc xvi. IG :

' Y neb agredo a fydd cadwedig, eithr y neb ni chredo a
gondemnir' (C. S. a ddamnir). Mae cyfeiiiad at gosb
uffern yn ddiau yn yr hyn ddywed ein Harglwydd yma;
ond nid yw y geiriau a ddefnyddir yn penderfynu pa un
a ydoedd cyfeiriad neu beidio. Un cyffredin yw y gair,

ac wrth gyfieithu dylem gadw at gytf'redinoh'wydd y
gwreiddiol. Yr un gair ddefnyddir yma ac yn Matt.
XX. 1 8 ; loan viiL 10, 11; Rhu£ ii. 1 , a Uawer o adnodau
eraiU.

Yn yr tin wedd dyhd cyfieithu Rhuf xiv. 23 :
' Yr

hwn sydd yn petruso a gondemniwyd'—h.y., ganddo ei

hun (ad. 22), neu gan ei gydwybod ei hun (C. S. a
ddamniwyd), ' os bwytty, am nad yw yn bwytta o ffydd

;

a pheth bynag nid yw o ffydd, pechod yw.
Yr _uu modd 2 Thess. ii. 1 1, 12 : 'Ac am hyny y denfyn

Duw iddynt hwy amryfusedd cadarn, fel y credont gel-
wydd, fel y barner ' (C. S. damnier) ' yr hoU rai nid oedd-

ynt yn credu i'r gwirionedd, ond yn ymfoddloni mewn
anghyfiawnder.'
Mae i'r gair Kptfia yr un ystyr cyffredinol, ac yn gan-

lynol gwnaem ei gyfieithu yn gomdemniad neu gosh yn y
cyfryw adnodau a'r rhai canlynol :—Matt. xxiii. 14 :

' Gwae chwi, ysgrifenyddion a Pharíseaid, rhagrithwyr

!

canys yr ydych yn Uwyr fwytta tai gwragedd gweddwon,
a hyny yn rhith hir weddio ; am hyny y derbyniwch
farn fwy' (C. S. damnedigaeth).

Rhuf. iii. 8 : 'Ac nid (megis y'n cebUr, ac megis y
dywed rhai ein bod yn dywedyd) gwnawn ddrwg fel y
del daioni, y rhai y mae eu' condemniad neu eu cosb
(C. S. a C. C. damnedigaeth) ' yn gyfiawn.'

Rhuf xiii. 2 :
' Pwy bynag sydd yn ymosod yn erbyn

yr awdurdod, sydd yn gwrthwynebu ordinhad Duw ; a'r

rhai a wrtliwynebant a dderbyniant' gondemniad neu
gosb (C. S. damnedigaeth ; C. C. barnedigaeth) 'iddynt eu
hunain.'

1 Cor. xi. 29 :
' Canys yr hwn sydd yn bwytta ac yu

yfed yn anheilwng sydd yn bwytta ac yn yfed ' condem-
niad neu gosb 'iddo ei hun' (C. S. damnedigaeth ; C. C.

harnedigaeth) ' am nad yw yn iawn farnu coi'ph yr Ar-
glwydd' (gwel hefyd 1 Tim. v. 12).

Yn wir nid ydym yn gweled un rheswm dros ddefn-

yddio y geiriau dan ystyriaeth yn un o'r adnodau Ue
cyfarfyddir â hwynt yn y C. S. Gwnai y geiriau con-

demnio, condemniad, neu gosb, ddwyn aUan yr ystyr yn
Uawn cystal. Yn y duU hwn diogelid ystyr cyffredinol

y geiriau yn yr hoU adnödau Ue y ceir hwynt, ac y mae
unffurfedd yn nghyfieithiad geiriau bob amser yn beth

dymunol Ue bynäg y byddo yn gyrhaeddadwy. Ar yr

un pryd ni wnai wanychu mewn un modd y prawf syl-

weddol dros gosbedigaeth ddyfodol y drygionus yn uffern

;

os oes rhyw wahaniaeth, ni byddai ond mewn swn yn
unig.

DAN. 1. Pumed mab Jacob, a mab hynaf BiUiah.

Nid oedd ganddo ond un mab, sef Husim, neu Suham-
(Gen. xlvi. 23; Num. xxvi. 42), etto pan ddaeth ei Iwyth
aUan o'r Aipht, ynghylch 200 o flyneddau wedi hyn, yr

oedd y gwriywiaid wedi tyfu i'w maintioU yn cyrhaedd

i 62,700 (Num. i. 39), ac yn yr anialwch cynyddasant i

64,400 (xxvi. 43). Cyfansoddent hwy, ynghyd â Uwythau
Asser a Naphtah, y bedwaredd ran o'r gwersyU Hebre-

aidd, a chychwynasant yn olaf (ii. 25, 31). Yr oedd eu

hetifeddiaeth ar y gorUewin i Judah a Benjamin ; ond
darfu i'r Ammoniaid gadw meddiant o ran helaeth o'r

dyffryn, yn enwedig Mynydd Heres, yn Ajalon, ac yn
Saalbim, hyd nes i Iwyth cymydogaethol Ephraim eu

gorfodi i dahi treth iddynt (Jos. xix. 40-48; Barn. i. 34,

35). Gan ei bod yn brin arnynt am le, danfonodd y
Daniaid bum wr o Soar ac Estaol, i chwUio am wlad i

ffurfio gwladfa newydd ynddi ; a chwedi iddynt roddi

canmohaeth i Lais- yn ngogledd-ddwyrain Canaan, yn
agos i'r man y tardda yr lorddonen, aeth cynifer a chwe
chan wr o'r Daniaid yno, ac a ' darawsant y trigohon û

min y cleddyf, ac a losgasant y ddinas â thân.' Ail

adeiladasant y ddinas, ' ac a drigiasant ynddi, a hwy a

ahvasant enw y ddinas Dan, yn ol enw Dan eu tíid.' Ar
eu ffordd tua'r gogledd yr oeddynt wedi yspeiho Micah

o Fynydd Ephraim o'i ddelwau a'i offeiriaid ; a hwy a

osodasant i fynu ei ddelw gerfiedig, a'r offeiriad 'a'i feibion

fuant offeiriaid i Iwyth Dan hyd ddydd caetlighidiad y
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wlad' (Barn. xviii). Yr oecld Samson, un o'r barnwyr, o

Iwyth Dan, ac o ddinas Sorali ; yr oedd yn hynod am ei

nerth, a thrwy ei wrhydri blinodd lawer ar y Philistiaid,

ac yn y diwedd a'u dinystrodd (xiii. 2-25 ; xiv. 16).

Gan fod tiriogaetli llwyth Dan yn gorwedd yn agos i dir

y Phihstiaid, yr oeddynt yn neillduol agored i ymosod-

iadau oddi wrtliyut, ac nid oes amheuaeth a fawr gys-

tuddid ganddynt.

2. Dan, yn ddechreuol dinas y Canaaneaid, a elwu-

Lais (Jos. xix. 47 ; Baru. xviii. 29). Yinddengys y bod-

olai yn amser Abraham, obler^id dywedir iddo erlid Ce-

dorlaomer a'i gyngreirwyr hyd Dan (Gen. xiv. 14). Cyn
gynted ac y cymerwyd meddiaut o hwn gan fintai o'r

Daniaid, daeth i fod yn sedd eilun-addohaeth ; a chwedi

hyn daeth i fod yn brif sedd eilun-addollaeth cenedl

Israel. Pan osododd Jeroboam i fynu addoliad y ddau
lo aur, 'efe a osododd un yn Bethel, a'r Ilall yn Dan'
(1 Bren. xii. 28, 29). Ymddengys y cyfrifid Dan yn
gyffredin yn derfyn gogleddol gwlad Israel. A dyma
paham y darlunir hi fel yn cyrhaedd ' o Dan i Beerseba'

(1 Sam. iii. 20).

Yr ydys wedi tybied yn fynych tawyr vm oedd Dan a
Banias neu Cesarea-Philippi ; ond mae yn eithaf amlwg
eu bod yn Ilefydd gwahanol oddiwrth eu gilydd. Mae
Eusebius a Jerome yn son am dano fel oddeutu pedair

milltir Rufeinig ar y gorllewin o Banias, ar y ffordd i

Tyrus' {Bibl. Sac. iü. 211). Yr oedd yn agos i lygad
mwyaf gorllewinol yr lorddonen, sef TeIl-eI-Kadhi pres-

enol. Yn awr, arwydda y gair Kadhi yn Arabic farmcr,
yr hwn sydd mewn cydgordiad perffaith ac ystyr y gair

Hebraeg Dan, harnu. Gelwir yr afon a gyíyd yma yn
Nahred-Dhan, neu afon Dan—amgylchiadau na adawaut
fawr amheuaeth ynghylch safle y ddiuas hono. Fel hyn

y dywed Dr. Wilson am ei ddyuesiad tuag atti :
' Yr

oedd y wlad trwy ba vm y teithiem, a chymeryd pob peth i

ystyriaeth, y brydferthaî a'r Ôrwythlonaf ac oeddym wedi
weled ar ol cychwyn i'n taith. Gallasem yn hawdd ddeall

a chydymdeimlo yn yr adroddiad a roddwyd am Lais a'i

chyjuydogaeth gan yr yspiwyr :
" Gwelsom y wlad, ac

wele da iawn ydyw ;

" ac wrth edrych ar ei sefyllfa a'i

hadnoddau, ddeall paham y trigai ei thrigolion cyntefig

yn "llouydd ac yn ddiofal."' Sylwa Dr. liobinson yr un
modd ar ffrwythlonder y rhan hon o'r wlad. ' Mae y
wlad hon,' medd ef, ' yn parhau i haeddu y ganmoliaeth
roddwyd iddi gan yr yspiwyr Danaidd. Dyma un o'r

dygwyddiadau hyny ac ydynt yn cadarnhau gwireddol-

deb yr hanes' (Wilson, ii. 172-174; Robiuson, lìes. iii.

351-358; iv. 393).

DAN'IEL, a hanai o deulu breninol neu dywysogaidd.
Caetbgludwyd ef i Babilon yn y drydedd flwyddyn o

deyrnasiad Jehoiacim, brenin Judah (Dan. i. 1-3). Yr
oedd hyn ynghylch deunaw mlynedd cyn oaethgludiad
cyffredinol a gorphenol y wlad yn nheyrnasiad Sedeciah.

Mae hanes Daniel yn ein cynysgaethu ni ag enghreifftiau

bynod o foesau breninlysoedd Dwyreiniol yn yr hen
amserau, ac yn mhlith pethau eraill, o weithredoedd o

ormes a chreulonder o'r fath waethaf Yn mhlitli eraill,

cafodd ef a thri o'i gydgaethion, sef Hananiah, Misael, ac
Azariah, 'bechgyn y rhai ni byddai ynddynt ddim gwrth-
unt, eithr yn dda yr olwg, a deallgar yn mhob doethineb,
ac yn deall pob cyfarwyddyd, a'r rhai y byddai grym
yiuîdynt i sefyll yn Ilys y brenin,' eu gorchymyn gan

Nebuchodonosor 'i'w dysgu ar lyfr ac yn iaith y Caldeaid'

(i. 4, G). Tair blynedd oedd yr amser a benodwyd iddynt
ai: gyíer eu cwrs o hyfforddiad. 'A'r bechgyn hyn ill

pedwar, Duw a roddes iddynt wybodaeth a deall yn mhob
dysg a doethineb, a Daniel a hyfforddodd efe yn mhob
gweledigaeth a breuddwydion.' Pan ddaethant i mewn,
ac 'y safasant ger bron y bnenin, ac yn mliob rhyw
ddoethineb a deall a'r a ofynai y brenin iddynt, efe a'

u

cafodd hwynt yn ddeng gwell na'r holl ddewiniaid a'r

astronomyddion oedd o fewn ei holl freniniaeth ef' (i.

17-20).

Yn yr ail flwyddyn o'i deyrnasiad, ' breuddwydiodd
Nebuchodonosor freuddwyd,' yr hwn, fodd bynag, a

anghofiodd, 'ac archodd alw am y dewiniaid, ac am yr

astronomyddion, ac am y Caldeaid, i fynegi i'r brenin ei

freuddwydion ; ' ac wrth waith y Caldeaid yn dweud, 'O
frenin, bydd fyw yn dragywydd ; adrodd dy freuddwyd
i'th weision, a mynegwn y deongliad,' darfu iddo eu

bwgwth, gan ddywedyd, 'Aeth y peth oddi wrthyf ; oni

fynegwch y breuddwyd i mi, a'i ddeongliad, gwneir chwi

yn ddrylliau, a'ch tai yn dommen.' Ceisiasant hwythau
yn naturiol esgusodi eu hunaiu, gan fod y peth tu hwnt
i'w cyrhaedd, ' O achos hyn digiodd y brenin, a chreu-

lonodd yn ddirfawr, ac a orchymynodd ddyfetha holl

ddoethion Babilon.' 'Aeth y gorchymyn allan am ladd

y doethion ; ceisiasant hefyd Daniel a'i gyfeillion i'w

lladd.' Daniel, pan ddeallodd oddiwrth Árioch, pen-

distain y brenin,' fod y fath gyfraith waedlyd wedi myned
allan, 'a ymbiliodd â'r brenin am roddi iddo amser.' Yna
aeth i'w d, ac a fynegodd y peth i'w gyfeillion, Hanan-
iah, Misael, ac Azariah, fel y ceisient drugareddau gan
Dduw y nefoedd yn achos y dirgelwch hyn. Yna y
datguddiwyd y dirgelwcli i Daniel raewn gweledigaethau

nos ; a chwedi cael ei ddwyn o flaen y 1)renin, adroddodd

wrtho ei freuddwyd a'i ddeongliad. ' Yna y syrthiodd

Nebuchodonosor ar ei wyneb, ac a addolodd Daniel

;

gorchymynodd hefyd am offrymu iddo offrwm ac arogl-

darth. A'r brenin a fawrygoddDaniel, ac a roddes iddo

roddion mawrion lawer, ac efe a'i gwnaeth ef yu beuaeth

ar holl dalaeth Babilon, ac yn ben i'r swyddogion ar

holl ddoethion Babilon. Yna Daniel a ymbiliodd â'r

brenin, ac yntau a osododd Sadrach, Mesach, ac Abed-
nego ' (fel y cyfenwid ei gymdeithion yn awr) ' ar lyw-

odraeth talaeth Babilon ' (ii.) Felly dyrchafwyd Daniel,

caethyn luddewig, i'r swydd uchaf yn nheyrnas Babilon,

megis y cawsai Joseph cyn hyny yn ngwlad yr Aipht

;

ac eunillodd y ddau eu dyrchafiad ar yr un tir—deongliad

breuddwydion eu breninoedd.

Ond mae yn debygol i'r derchafiad a gafodd ei gym-
deitbion gyffi'oi gelyniaeth gwyr y llys ; o'r hyn lleiaf,

wedi i Nebuchodonosor wneud delw aur, gorchymynodd

i'w ddeiliaid, o dan boen cael eu taffu i ganol ffwrn dân, i'w

haddoli, darfu i rai o'r Caldeaid eu cyhuddo Iiwynt o anuf-

uddhau gorcliymyn y brenin ; aç wrth eu bod yn parhau

i ballu gwneud hyny, ' Yna y Ilanwyd Nebuchodonosor o

lidiawgrwydd, a gwedd ei wyneb ef a newidiodd yn

erbyn Sadrach, Mesach, ac Abeduego ; amhynyy llefar-

odd ac y dywedodd am dwymo y ffwrn seithwaith mwy
nac y byddid arfer o'i thwymo, ac efe a ddywedodd \\xt\\

wyr cryfion nerthol, y rhai oedd yn ei lu ef, am rwymo
Sadrach, Mesach, ac Abednego i'w bwr i ffwrn o dàn

poeth.' Ac yno y cawsant mewn canlyniad eu taflu, on<i
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îii ddarfu iddyiit dderbyn dira niwed, er bod y íTwrn

mor boeth rhugorol fel y darfu fflara ei thân hi ladd y
gwyr hyny a fwriasai y tri Uanc iddi. Wedi hyny, pan

y cymerwyd hwynt allan, cafwyd nad oedd y tân wedi

'minio ar eu cyrph, ac ni ddeifiasai flewyn o'u pen, ni

newidiasai eu peisiau chwaith, ac nid aethai sawr y tân

arnyut.' Gwnaeth Nebuchodonosor yu awr gyfraith, fod

'pob pobl, cened], ac iaith, yr hwn a ddywedai ddim ar

fai yn erbyn Diiw Sadrach, Mesach, ac Abednego eu

gwneud yn ddrylliau, a'u tai yn dommen, oherwydd nad
oes un Duw arall a ddichon wared fel hyn.' Dyna
esiampl o uubenaeth ormesol a chwymlyd rheolwyr Dwyr-
einiol. 'Yna y mawrhaodd y brenin Sadrach, Mesach,
ac Abednego o fewn talaeth BabUon ' (iii.)

Breuddwydiodd Nebuchodonosor freuddwyd arall, yr
hwn a ddaliai gysylltiad arbenig ag ef ei hun. Wedi
galw ger ei froii hoÌl ddoethion Babilon, efe a adroddodd
ei freuddwyd wrthynt, ond ei ddeonghad nid hysbysasant
iddo. Ond o'r diwedd daeth Daniel o'i flaen, a thraethodd
wrtho ei freuddwyd. Ar ol ei wrando, Daniel ' a synodd
dros un awr, a'i feddyhau a'i dychrynasaut ef,' oherwydd,
mae'n debygol, ystyr echrydus y breuddwyd i Nebucho-
donosor ei hun ; ond wedi ei gefnogi gan y brenin, aeth
rlaagddo i roddi ei ddeonghad, ac yn cynwys fel y gwnai
y^r hyn yn gyffredin a ystyrir yn wallgofrwydd o'r fath

waethaf, sef ei ddiorseddiad a'i gwbl ddarostyngiad, etto

adferiad canlynol ei reswm, a'i ail-sefydhad yn ei deyrnas;
a chan i'r hoU bethau yma gymeryd lle wedi hyn, rliydd

ddarluniad goruchel o lywodraeth gyfiì-edinol Duw, ac

o ddistadledd ei holl greaduriaid mewn cydmariaeth ag
ef (iv.)

Ar ol hyn nid ydym yn clywed dim am Daniel dros
nifer o flyneddau. Yr oedd Nebuchodonosor wedì marw
erbyn hyu, a Belsassar yn teyrnasu yn ei le ef Gwnaeth
'wledd fawr i fil o'i dywysogion, ac a yfodd win yngwydd
y mil.' Ynghanol y wledd, ' bysedd Ilaw dyn a ddaethant
allan, ac a ysgrifenasant ar gyfer y canwyllbren ar galch-

iad pared Ilys y brenin ; a gwelodd y brenin ddarn y
Ilaw a ysgrifenodd. Yna y newidiodd IIiw y brenin, a'i

feddyhau a'i cyffi-oisaut ef, fel y dattododd rhwymau ei

Iwynau ef, ac y curodd ei liniau ef y naill wrth y llall,

Gwaeddodd y brenin yn groch ara ddwyn i mewn yr
astronomyddion, y Caldeaid, a'r brudwyr,' ac a addawodd
dderchafiad i bwy bynag a allasai ddarllen yr ysgrifen,

a'i deongli ; ond nis medrai yr un o honynt wneud hyn.
Daeth y frenines i mewn yn awr, a chan ymdrechu tawelu
meddwl cythrybledig y brenin, hi a soniodd am Daniel,
ac am y dawn hynod a ddangosai yn flaenorol i 'ddeongli
breuddwydion, egluro dammegion, a dattod cylymmau.'
' Yna y dygpwyd Daniel o flaen y brenin,' ac fel y canlyn

y deonglodd yr ysgrifen ar y mur : 'Mene, Duw a rifodd
dy freniniaeth ac a'i gorphenodd : Tekel, Ti a bwyswyd
yn y clorianau ac a gafwyd yn brin : Peres, rhanwyd dy
freniniaeth, a rhoddwyd hi i'r Mediaid a'r Persiaid.' Oiid
er mor echryslawn oedd y deongliad, darfu y brenin gyf-
lawni ei addewid o dderchafu y deongiwr :

' Yna y gorch-
ymynodd Belsassar, a hwy a wisgasant Daniel â phorphor,
ac â chadwyn aur am ei wddf, a chyhoeddwyd am dano,

y byddai efe yn drydydd yn Ilywodraethu yn y frenin-
iaeth.

^
Y noson hono y Iladdwyd Belsassar brenin y

Caldeaid. A Darius y Mediad a gymerodd y freniniaeth,
ac efe yn ddwy flwydd a thriugain oed' (v.)

Er i gyfnewidiad gymeryd Ile yn awr yn yr hil freninol,

etto Uanwai Daniel le pwysig yn y llywodraeth newydd.
' Gwelodd Darius yn dda osod ar y deyrnas chwe ugain
o dywysogion, i fod ar yr holl deyruas. Ac arnynt hwy
yr oedd tri rhaglaw (y rhai yr oedd Daniel yn ben
arnynt) i'r rliai y rhoddai y tywysogion gyfrif, fel na
byddai y brenin mewn colled.' Ymddengys i'r lle uchel

a lanwai Daniel yn y Ilywodraeth gyflì'oi cenfigen a dig-

ofaint y rhaglawiaid a'r tywysogion eraill, a chan nas
gallent ei gyhuddo o un bai gyda golwg ar drafnidiaeth

achosion y deymas, ceisiasant gael achos cwyn yn ei

erbyn oherwydd ei arferiad o weddio ar Dduw. Wedi
ymgynghori yughyd, cynygasant i'r brenin ar fod idda
osod deddf freninol, a chadarnhau gorchymyn, fod bwrw
i ffau y Ilewod pwy bynag a archai arch gan un duw na
dyn dros ddeng niwrnod ar hugain, ond gan y brenin ei

hunan ; ac yntau, wedi ei wenieithio efallai gan y cynyg-
iad, yu ddifeddwl a seliodd orchymyn o'r fath. Ond er

gwybod o Daniel fod y brenin wedi selio y cyfryw orch-

ymyn 'efe a aeth i'w d, a'i ffenestri yn agored tua Jerusa-

lem, tair gwaith yn y dydd y gostyngai efe ar ei liniau, ac

y gweddiai, ac y cyÔesai o flaen ei Dduw, megis y gwnai
efe cyn hyny. Yna y gwyr hyn a ddaethant ynghyd, ac

a gawsant Daniel yn gweddio ac yn ymbil o flaen ei

Dduw. Buan y mynegwyd trosedd Daniel wrth y brenin,

yr hwn, ' pan glybu y gair hwn, aeth yn ddrwg iawn
ganddo, ac a roddes ei fryd gyda Daniel ar ei waredu ef,

ac a fu hyd fachludiad haul yn ceisio ei achub ef ' Ond
dygai y tywysogioii ar gof iddo taw cyfraith y Mediaid
a'r Persiaid ydoedd, ac na newidier un gorchymyn na
deddf a osodo y brenin. Yn analluog i'w gwrthwynebu,
'y brenin a archodd, a hwy a ddygasant Daniel, ac a'i

bwriasant i ffau y llewod, a dygwyd careg, ac a'i gosodwyd
ar enau y ffau, a'r brenin a'i seiiodd hi â'i sel, ac â sel ei

dywysogiou, fel na newidid yr ewyllys am Daniel. Yna
yr aeth y brenin i'w Iys, ac a fu y noson hono heb fwyd;
ac ni adawodd ddwyn difyrwch o'i flaen ; a'i gwsg hefyd

a giliodd oddi wrtho. Yna y cododd y brenin yn fore

iawn ar y wawr ddydd, ac a aeth ar frys at ffau y llewod.'

A phan gafodd fod Daniel yn ddiogel, ' y brenin a fu dda
iawn gauddo o'i achos ef, ac a archodd gyfodi Daniel

allan o'r ffau. Yna y gorchymynodd y brenin, a hwy a

ddygasant y gwyr hyny a gyhuddasant Dauiel, ac a'u

bwriasant i ffau y llewod, hwy a'u plant, a'u gwragedd,

ac ni ddaethant i waelod y ffau hyd oni orchfygodd y
llewod hwynt, a dryllio eu holl esgyrn. Yna yr ysgrif-

euodd Darius at y bobloedd, at y cenedloedd, a'r ieithoedd

oll, y rhai oedd yn trigo ar yr hoU ddaiar : Genyf fi y gos-

odwyd cyfraith, ar fod trwy holl Iywodraeth fy nheyrnas,

i bawb grynu ac ofni rhag Duw Daniel, oblegid efe sydd

Dduw byw, ac yn parhau byth, a'i freniniaeth ef yw
yr hon ni ddifethir,' &c. A'r Daniel hwn a Iwyddodd
yn nheyrnasiud Darius, ac yn nheyrnasiad Cyrus y
Persiad' (vi.)

Am hanes personol Daniel nis gwyddora nemawr
chwaneg. Yn y rhan ganlyuol o'r Ilyfr a ddug ei enw
raae genyra amryw weledigaethau hynod a gafodd o gyf-

newidiadau gwladyddol ymerodraethau mawrion y byd,

ac mewn rhan hefyd o gyfiiewidiadau yn yr eglwys. Un
o'r rhai hyn a gafodd yn ' Susan y breninllys, yr hwn
sydd o fewu talaeth Elam.' 'Gwelais mewn gw^eledigaeth,'

eb efe, 'ac yr oeddwn i wrth yr afon Ulai,' yr hon a dybir
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oedd Eulaäus y Groegiaid. Wrth liyn nid ydym yn deall

ei íbd ef ei hun ar lan yr afon hono, ond bod golygfan y
weledigacth wedi ei osod ar ei glanau. Y weledigaeth

hon a gafodd yn y drydedd flwyddyn o deyrnasiad Bel-

sassar (viii. 1-3, 16). Yr oedd un arall o'i weledigaethau

yn y (hydedd flwyddyn o deyrnasiad Cyrus. Yr oedd y
pryd liwnw 'wrth ymyl yr afon fawr, hono yw Hidecel'

—li.y., y Tigris. Dyma y dyddiad neu'r amseriad olaf a

gawn yu y llyfr ; ac a thybied ei fod yn bedwar ar ddeg
oed (prin y gaUasai fod yn Uai; Ezec. xiv. 14, 20; xxviii.

3) pan gafodd ei gaethghido i Babilon (606 C.C.), rhaid ei

fod yn awr (c.c. 534) yn chwech a phedwar ugain oed.

Pa cyhyd y bu byw wedi hyn nid yw yn wybyddus, na
pha le y bu farw, gan nad oes un awdurdod dros yr hanes

am dano yn marw yn Palestlna, Babilon, neu yn Susan.

Mae Llyfr Daniel wedi ei ysgrifenu yn y Caldaeg o'r

ii. benod 4-vii. 28 ; mae y gweddiU yn Hebraeg. Nid
yw yr ystoriau yn yr Apocrypha am Susanna a'r henur-

iaid, ac am Bel a'r Ddraig, yn y rhai y gwneir i Daniel

gyflawni rhan amlwg iawn, ond flrug-chwedlau eglur ; ac

nid yw ' Càn y Tri Llanc Santaidd' i gael ei derbyn fel

rhan o hono.

DARBOD, darbodaeth, rhagddarbod, bwyd a phethau
eraiU angenrheidiol er cynnal dynion a phethau. Dar-
bodaeth neu gynnaliaeth Sion yw—nid yn benaf fwyd
cysegredig yr offeiriaid luddewig—ond gair ac ordin-

hadau Duw a fwriadwyd i fod yn ymborth ysprydol i'r

eglwys (Ps. cxxxii. 15). Rhagddarbod dros y cnawd
ydyw ei gynysgaethu â'r hyn sydd yn tueddu i gryfhau
ein llygredd mewnol, ac i gyÔroi meddyhau, geiriau, a
gweithredoedd pechadurus (Ilhuf. xiii. 14).

DAR'IC. [Aman.]
DARI'US. 1. Darius, y Mediad, yr hwn, ^vrth ennill

Babilon, ' a gymerodd y freniniaeth, ac efe yn ddwy
flwydd a thri ugain oed' (Dan. v. 31). Gelwir ef yn fab

i Ahasferus, o had y Mediad (ix. 1). Mae wedi arfer cael

ei ystyried yn fab a chanlyniedydd Astyages, brenin

Media, a Cyaxares II. awduron cUxsurol, ac ewythr Cyrus.

Dywedir na fu byw wedi cymeryd Babilon ddim ond o

gylch dwy flynedd, ac iddo gael ei ganlyn gan y tywysog
hwnw, yn yr hwn yr imwyd teyrnasoedd Media a Phei-sia.

[Persia.]

2. Darius, brenin Persia, yr hwn a roddodd gauiatad
i'r luddewon i fyned yn mlaen gyd â'r gwaith o adeiladu

teml Jerusalem, ar ol iddo gael ei attal am gryn amser
trwy ddyfeisiadau drwg eu gelynion. Enwir dau frenin

rhwng Cyrus a Darius : Ahasferus, yr hwn a addefir yn
gyfl'redinol ydoedd Cambyses, mab Cyrus, yr hwn a
deyrnasodd saith mlynedd a phum mis ; ac Artaxerxes,
yr liwn, yr un wedd, a addefir i fod Smerdis y Magiad,
yr hwn, ac efe yn dw^dlwr ac yn oresgynwr, a laddwyd
ar ol teyrnasiad byr o saith mis. Gan i Darius, mab
Hystaspes, gael ei ordeinio yn awr yn frenin, mae yn
rhaid yn ddiau taw efe yw Darius Ezra iv. 4-24. Yn y
cyfamser, yr oedd yr luddewon wedi ail ddechreu adeiladu

y deml. Gofynai Tatnai, eu Jlywodraethwr, ac eraiU o'u

gwrthwynebwyr, am eu hawdurdod dros wneud hyny ; a
hwythau a'u cyfeiriasant at orcliymyn Cyrus, ac ar hyn
ysgrifenodd efe a'i gynorthwywyr lythyr at y brenin, yn
mynegi iddo pa beth oedd yn myned yn mlaen, ac yn
dymuno bod cliwiHad yn cael ei wneud pa un a ydoedd
y cyfryw orchymyn wedi cael ei roddi gan Cyrus, ac yn

dymuno arno hysbysu iddynt ei ewyllys mewn perthynas
i'r matter (v.) Chwiliad a wnaed mewn canlyniad, a
chafwyd gorchymyu Cyrus yn mhalas Achmetha, yn nhir-

iogaeth y Mediaid. Darfu i Darius nid yn unig gadarnhau

y gorchymyn hwn, ond archodd i Tatnai a'i gymdeithion

i'w helpu i ddwyn traul y gwaith allan o drethi y wlad,

ac i'w cynysgaethu ag anifeihaid à'r cyfryw bethau eraill

ac oedd yn ofynol ar gyfer eu haberthau ; ac wrth ystyr-

ied, efallai, yr elyniaeth flaenorol ydoedd wedi cael ei

dangos tuag at yr luddewon, ychwanegodd :
' Gosodais

hefyd orchymyn, pa ddyn bynag a newidio y gair hwn,
tyner coed o'id ef, a gosoder i sefyll, ac ar hwnw y croger

ef, a bydded eid efyn dommen am hyny.' Cyhoeddwyd

y gorchymyn hwn yn yr ail flwyddyn o deyrnasiad Darius:

gwnaeth Tatnai a'i gyfeillion megis y gorchymynwyd
iddynt, ac yn y chwechfed flwyddyn o'i deyrnasiad gor-

phenwyd y deml (vi. 1-15). Dan deyrnasiad y Darius

hwn y prophwydodd Haggai a Eechariah (Hag. i. 1, 15
;

ii. 10; Zech. i. 1, 7; vii. 1). Yr ydym yn tybied taw
Ahasferus, gwr Esther, yn fwyaf tebygol ydoedd. Bu
farw C.C. 485, ar ol teyrnasu 36 o flyneddau, a chanlynwyd
ef gan ei fab Xerxes. [Persia.]

3. Darius, brenin Persia, a goff'heir yn nghofrestr yr

off'eiriaid a'r Lefiaid (Neh. xii.) Tybia rhai mai efe yw
Darius Nothus, yr hwn a ddechreuodd deyrnasu C.C 423,

ac a deymasodd bedair ar bymtheg o flyneddau ; tybia

eraill taw efe oedd Darius Codomanus, yr hwn a ddech-

reuodd deyrnasu c.c. 336, ac ar ol teyrnasiad o chwe
mlynedd a ddymchwelwyd gan Alexander Fawr, yr hwn
a ddug ymerodraeth Persia i'r diwedd. Yr enw Jadua
yn ad. 22 sydd wedi arwain i'r dybiaeth taw Darius

Codomanus a olygir, gan yr adrodda Josephus hanes

rhyfeddol ynghyîch Jadua yr arch-ofl'eiriad yn cjrfarfod

ag AIexander ar ei waith yn dynesu at Jerusalem {Anü'q.

xi. 8. 2, 4, 5); ond gan fod hyn yn agos i gan mlynedd
ar ol dyfodiad cyntaf Nehemiah i Jerusalem, mae yn
anhebygol iawn iddo fyw hyd yr amser hwnw. Gallasai

yr enw, fodd bynag, gael ei osod i mewn yu y cofrestr

gan ryw law ddiweddarach ; neu, yr hyn sydd fwy teb-

ygol, gallasai Jadua Nehemiah fod yn berson gwahanol
oddiwrth Jadua Josephus, fel y cawn, yn mhlith yr

luddewon, esiamplau mynych o wahanol bersonau yu
dwyn yr un enw. Yn wir, ymddeugys nad oedd Jadua
Nehemiah ddim ond Lefiad, ac nid off'eiriad, heb son dim
am fod yn arch-off'eiriad. Nid oes, fodd bynag, un an-

hawsder amseryddol i dybied taw yr un person oedd
Darius Nehemiah a Darius Nothus.

DATGUDDIAD, LLYFR Y. Mae hwn yn mhlith y
Uyfrau y rhai yn yr hen amser a amheuid a ddylent gael

eu hystyried yn ganonaidd. Ymddengys, fodd bynag,

iddo gael ei dderbyn gan rai fel un canonaidd, er yr am-
heuid ac y gwrthodid ef gan eraill (Euseb. Eccìes. Hisf.

b. iii. c. 25, vii. 25). Mae y profion allanol yn gryf o

blaid y dybiaeth iddo gael ei ysgrifenu gan yr apostol

loan ; nid yw y profion gwrthwyneb ond gweinion mewn
cydmariaeth. Mae yn deilwng o sylw na wneir byth
appelio at un traddodiad nad efe oedd ei awdwr. Mae
profion mewnol o blaid y dyb taw yr apostol ydoedd ei.

awdwr. Mae yr ysgrifenydd yn cyfenwi ei hun yn
bendant yn loan (i. 1-4, 9 ; xxii. 8) ; ac er nad eilw

ei hun yu apostol, ond gwas lesu Grist yn unig ; nid

yw chwaith yn defnyddio y titl yma yn ei ysgrifen-
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iadau eraill cydiiabyddedig fel ei elddo. Annercha ei

hun at y saith eglwys yn Asia mewn duU a ddengys eu

bod yn bersonol gydnabyddus a u gilydd, a chyda thôn

awdurdod yn cyfocÌi yn naturiol oddiar ei swydd apostol-

aidd—amgylchiadau sydd yn cyduno á'r ffaith gyffredinol

ddealladwy iddo drigo yn y rhan hono o'r byd yn ei

ddyddiau olaf Mae hefyd gryn debygoh-wydd rhwng
geiriau a brawddegau yn Efengyl loan a'i Epistol Cyntaf

a rhai y Datguddiad, a'r cyfryw a brofant taw cyfansodd-

iad yr un awdwr ydynt.

Mae cryn wahaniaeth barn mewn perthynas i'r amser

yr ysgrifenwyd Llyfr y Datguddiad. Tybia rhai iddo

gael ei ysgriíenu cyn dinystr Jerusalem
; y dyb fwyaf

cyff'redin yw iddo gael ei ysgrifenu o gylch o.c. 96 neu
97. Yr oedd loan ' yn yr ynys a elwir Patmos, am air

Duw, ac am dystiolaetli lesu Grist,' pan y cafodd y
gweledigaethau a ddarlunir yma (i. 9). Y traddodiad

cyffi'edin yw, i'r apostol gael ei alltudio i Patmos yn
nheyrnasiad Domitian, ac iddo, wedi cael ei ryddid,

ddychwelyd i Epliesus, ei drigle blaenorol (Davidson,

{Introd. iii. 599, 604, 606, 614).

Mae copi Llyfr y Datguddiad mewn cyflwr llai bodd-
haol nac un o lyfrau eraill y T. N., gan ei fod wedi ei

sylfaenu ar nifer lai o ysgrifau. Mae mwy o gamsyniadau
grammadeg a phriod-dduU yn ei Poeg nac yn un o'r

llyfrau eraiU. Mae ei briod-ddull yn Hebreaidd iawn.

Mae esponio Llyfr y Datguddiad yn anhawdd anghyff"-

redin. Mae tri chynllun er ei esponio, ond ni wnawn ni

ond yn unig eu henwi.

1. Yn ol y cynllun cyntaf deallir fod y llyfr yn cyfeirio

at fuddugoliaeth Cristionogaeth ar luddewaeth a phagan-
iaetb) ac a osodir aUan yn benaf trwy ddinystr Jerusalem

a Rhufain baganaidd. Mae y cynllun neu y gyfundraeth

hon wedi cael ei mabwysiadu gan Babyddion, yn gystal a

Phrotestaniaid, yn eu cymeriad o esponwyr, ac yn cynwys

y fath enwau a Bossuet, Grotius, Hammond, Wetstein,

Eickhorn, Heinrichs, SchoIz, Ewald, Lücke, Schumaun,
De Wette, Stuart, Lee, Hug.

2. Yn ol yr ail gynllun neu gyfundraeth, yr ydym i

ddeall fod rhan o'r Ilyfr wedi cael ei gyflawni eisoes, a

bod y gweddill yn cael ei gyflawni yn bresenol, ac i gael

ei gyflawni mewn amser dyfodol. Rhanir yr amgylch-
iadau sydd wedi^ neu yn, neu i gymeryd lle, gan rai, i

adroddiadau cydredegol neu gyffelyb, ond yn ol eraiU

maent yn dilyn eu gilydd. Yr olaf ydyw y dyb fwyaf
cyffredinol, a maentumir hi gan amryw ysgrifenwyr sydd
yn mabwysiadu yr amcan-dyb fod dydd, mewn iaith

brophwydoliaethol, yn sefyll am flwyddyn, megis Mede,
Brightman, Sir Isaac Newton,Vitringa, Lowman, Daubuz,
Woodhouse, Faber, Cunningham, Elliot, &c.

3. Yn ol y trydydd cynllun, cyfeiria y tair penod
gyntaf at eglwysi oedd yn bodoli yn Asia Leiaf yn amser
yr awdwr, tra y cyfeiria y penodau canlynol at amgylch-
iadau ac ydynt etto yn ddyfodol, a'r rhai sydd i ragflaenu

neu gydfyned ag ail ddyfodiad ein Gwaredwr. Delir yr
amcan-dyb hon gan Burgh, Maitland, Todd, &c.

Nid anhawdd fyddai cyfodi gwrthddadleuon yn erbyn
pob vin o'r amcan-dybiau hyn ; ond y mae rhoddi esponiad
eglur, cyson, a boddhaol ar Lyfr y Datguddiad yn dasg
caled. Nid oes dim cywilydd ar rai dynion mawr, megis
Calvin, ì addef nad oeddynt yn deall Llyfr y Datguddiad.
Ond er nas gallwn esponio yn gyson a bodühaol ran

helaeth o'r Ilyfr hwn, mae yn anmhosibl i ni lai na chael

ein taro gan y golygiadau a rydd i ni am ogoniant y
Gwaredwr yn y benod gyntaf

;
yn gystal a'r annercbiadau

ffyddlon a rhy gymhwysiadol (ysywaeth !) at eglwysi
Asia yn mhenodau ii. iii. ; a'r cip-olwg a rydd i ni ar y
sefyllfa nefol, yn enwedig yn mhenodau v. vii. xxi. xxii.

;

a'r oruchelder a'r mawreddogrw^ydd a ddynodant amryw
ranau o'r Ilyfr trwyddynt. Nid oes, mewn gwirionedd,

un o lyfrau yr Ysgrythyr yn cynwys y fath gydmar-
iaethau ac arwyddluniau gorwych ac aruchel a Llyfr y
Datguddiad.
DAWNSIO, arferiad eithaf adnabyddus fel un adfywiol,

iachus, ac efallai naturiol. Cawn ei fod yn gyffredin yn
mhlith pob cenedl, gwareiddiedig ac anwareiddiedig, yn
yr hen amseroedd gynt yn gystal a'r amseroedd presenol.

Byddai yn anhawdd enwi arferiad sydd wedi bod yn fwy
cyffr'edinol ; ac oddiwrth ei gyflredinolrwydd tueddir ni

i gasglu ei fod wedi ei sylfaenu ar gyfansoddiad naturiol

dyn. Yr oedd miwsig yn gydymaith cyffredin iddo, gan
ei fod mewn cydgordiad ag ef, ac yn chwanegu at ei

effeithiau. Mae yn arferiad y cymer benywaid hyfrydwch
neillduol ynddo. Er y defnyddir ef yn yr amser presenol,

ac yn mhlith cenedloedd gw^areiddiedig, fel difyrwch yn
benaf, etto yn yr hen amseroedd, ac yn moreufyd cym-
deithas, defnyddid ef fel amlygiad bywiog o fuddugoliaeth,

Ilawenydd, a gorfoledd. Y son cyntaf am ddawnsio a

gawn yn yr H. D. sydd yn Exod. xv. 20, 21, wrth lawen
goffa dymchweliad yr Àiphtiaid yn y Môr Coch : 'A
Miriam y brophwydes a gymerodd dympan yn ei Ilaw,

a'r holl wragedd a aethant allan ar ei hol hi, â tympanau
ac â dawnsiau. A dywedodd Miriam wrthynt, Cenwch
i'r Arglwydd, canys gwnaeth yn ardderchog ; bwriodd y
march a'r marchog i'r môr.' Yr un modd, pan ddych-

welodd Jephthah yn fuddugwr ar yr Ammoniaid, ' wele

ei ferch yn dyfod allan i'w gyfarfod â thympanau ac â

dawnsiau ' (Barn. xi. 34); a phan ddychwelodd Dafydd
ar ol Iladd Goliath y Philistiad, 'daeth y gwragedd allan

o hoU ddinasoedd Israel, gan ganu a dawnsio, â thym-
pan, a gorfoledd, ac ag offer cerdd dannau ' (1 Sam.

xviii. 6). Jeremiah, pan yn son am adferiad Israel, a

ddywed, 'Yna y Ilawenycha y forwyn yn y dawns, a'r

gwyr ieuainc a'r henafgwyr ynghyd, canys mi a droaf

eu galar yn orfoledd, ac a'u diddanaf hwynt, ac a'u

Ilawenychaf o'u tristwch. Myfi a'th adeiladaf etto, a thi

a adeiîedir, O forwyn Israel : ymdrwsi etto â'th dym-
panau, ac a ai allan gyd á'r chwareuyddion dawns ' (Jer.

xxxi. 4, 13).

Yr oedd dawnsio weithiau yn gydfynedol â, ac ym-
ddengys ei fod yn weithred o addoliad crefyddol, mewn
cysylltiad ag eilunod ac hefyd â'r gwir Dduw. Mae
genym esiampl o hyn mewn cysylltiad â'r Israeliaid a'r

IIo aur (Exod. xxxii. 19); a merched Siloh (Barn. xxi.

19-21); ac â Dafydd pan yn dwyn yr arch i Jerusalem

(2 Sam. vi. 14-16, 20-22). Mae genym hyd yn od
orchymyn ar y matter : 'Moíwch ef â thympan ac â dawns'

(Ps. cl. 4) ;
* Molant ei enw ar y dawns ' (Ps. cxlix. 3).

Nid yw yn anheilwng o sylw i'n Harglwydd, yn nam-
meg y mab afradlon, ddarlunio ei ddychweli&d yn cael ei

lawen-goffa â ' miwsig a dawns' (Luc xv. 25).

Gallwn gasglu oddiwrth hyn oll fod dawnsio ynddo ei

hun yn arferiad cyfreithlon ac yn ddifyrwch diniwed; ond
gall arferiad fod yn gyfreithlon a diniwed ynddo ei hun,
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ac etto yn feius oherwydd y dull y dygir hi yn mlaen,

neu yr amgylchiadau fyddo yn gyfi'rediuol yn cydfyned

â hi. Mewn gwirionedd, nid yw llawer o ddawnsio sydd

yn cael ei arfer nac yn gyfreithlon nac yn ddiniwed; mae
tuedd mewn llawer o hono i fagu syniadau a theimladau

ac sydd yn anghyson á phurdeb cymeriad Cristionogol.

Dyhd gan hyny dynu IHnell lydan rhwng y dawnsio sydd

ddiniwed a'r dawnsio sydd ddrwg ; a chan nad yw bob

amser yn hawdd cadw ar yr ochr ddiogel i'r llinell yma,
yr ydym yn barnu y dylai Cristionogign, yn wrrywaid a

benywaid, ymwadu a'r difyrwch hyn, er mwyn eu hunain,

a rhag i'w hesiampl arwain eraill i'w harfer nes peryglu

eu heneidiau. Dyma ddifyrwch at ba un y mae egwyddor
yr apostol yn uniongyrchol gymhwysiadol :

' Pob peth

sydd gyfreithlon i mi, eithr nid yw pob peth yn Uesau
;

pob peth sydd gyfreithlon i mi, eithr nid yw pob peth yn
adeiladu' (1 Cor. x. 2.3 ; darllener hefÿd ad. 24, 31-33

;

viii. 7-13 ; lihuf ^i^. 13-23).

Pan yn cael ei arferyd yn yr awyr agored, ac ar hyd
dydd, fel, mae'n debygol, yr oedd íFordd yr Hebreaid, yr

oedd dawnsio yn arferiad iachus a chryfhaol (Exod. xv.

20 ; xxxii. 19 ; Barn. xi. 34 ; xxi. 21, 23 ; 1 Sam. xviii.

6; 2 Sam. vi. 14); ond fel yr arferir dawnsio gyda ni,

mewn ystafelloedd poethion, ac awyr anmhur, ac yn
ddiweddar yn y nos, mae yn sicr o fod yn niweidiol i'r

iechyd (Combe's Pr. of Fhysiology, 170).

DE'BIR. 1. Diuas yn neheu-ddwyrain Canaan. Gelwid
hi hefyd yn Ciriath-sepher a Ciiiath-sannath (Jos. xv. 15,

49). Ymddengys y trigianid hi, ynghyd â Plebron a
llefydd eraill yn y rhan hono o'r wlad, gan Anaciaid (xi.

21). Fodd bynag, dywedir i Josua 'ymladd i'w herbyn,

a'i henniU hi, ei brenin, a'i holl ddinasoedd ; a hwy a'u

tarawsant â min y cleddyf, ac a ddifrodasant bob enaid

oedd ynddi ; ni adawodd efe un yngweddill' (x. 38, 39).

Er y priodolir cymeriad Debir i Josua, etto mae'n debygol

taw fel blaenor neu brif Ijrwydd Israel y dylid deall hyn
am dano. Ymddengys iddo roddi Hebron i Caleb, ac ar ol

ennill y ddinas hono, aeth Caleb i fynu i Debir, a chynyg-
odd ei ferch Achsah yn wraig i bwy bynag a'i tarawai

ac a'i hennillai ; a chau i Othniel, mab ei frawd, wneud
hyny, 'rhoddodd ei ferch yn wraig iddo' (xv. 13-17).

Rhoddwyd hi wedi hyny ynghyd â'i meusydd pentrefol

i'r ofieiriaid (xxi. 15). Ni wyddys dim yn bresenol am
ei holion. 2. Dinas berthynol i Iwytli Gad, ar y tu
dwyreiniol i'r lorddonen. 3. Dinas ar derfyn Judah a
Benjamin (xv. 7).

DECA'POLIS, rhan o wlad yn benaf ar y dwyraln i'r

lorddonen (Matt. iv. 25 ; Marc v. 20 ; vii. 31). Gelwid
hi felly oblegid y cynwysai ddegf dinas, o ba rai y rhydd
Phny y rhestr ganlynol : Scythopolis neu Bethshan,

Hippos, Gadara, Pella, Philadelphia, Gerasa, Dion, Ca-
natlia, Damascus, a Raphana ; ond mewn perthynas i'w

therfynau, ac hyd yn od enwau ei dinasoedd, nid yw yr
awdurdodau yn cydweled. Rhai a dybiant taw nid enw
rlian o wlad ydoedd, ond enw casgliad o ddinasoedd, deg
mewn rhif.

DEDAN. 1. MabRaamah, ac\vyrCus. Yroeddganddo
frawd o'r enw Seba (Gen. x. 7). Tybir i'w ddisgynyddion
ymsefydlu yn Arabia Ddedwydd, ar y tu gorllewinol i'r

Persian Gulph. Mae Bochart a J. D. Michaehs yn
ystyried fod ynys yn y culfor hwnw o'r enw Daden yn
arwyddo eu sefydhad yn y rhan hono. Mae yn debygol

taw disgynyddion Dedan Cus oedd y rhai y cyfeiria

Ezeciel attynt (xxvii. 15) fel yn masnachu â Thyrus

:

' Meibion Dedan oedd dy farchnadwyr
; ynysoedd lawer

oedd farchnadoedd dy law; dygasant gyrn ifori ac hebenus
yn anrheg i ti'—nwyddau a allasent ddyfod o'r India,

neu ranau eraill o'r Dwyrain; ac etto yn ad. 20: 'Dedan
oedd dy farchnadydd hefyd mewn brethynau gwerthfawr
i gerbydau.' Enwir 'Seba a Dedan a marchnadyddion
Tai'sis' gyd á'u gilydd yn xxxviii. 13.

2. Mab Jocsan, ac wyr Abraham a Ceturah. Mae
bron yn hynod y gelwid ei frawd hefyd yn Seba (Gen.

XXV. 3). Mae yn debygol i'w ddisgynyddion ymseíydhi
yn nghymydogaeth Idumea. Yn Jer. xlix. 7, 8, y dar-

llenwn :
' Fel hyn y dywed Arglwydd y lluoedd am

Edom, Onid oes doethineb mwy yn Teman 1 A fethodd

cynghor gan y rhai deallgar ? Ffowch, trowch eich

cefnau, ewch yn isel i drigo, preswylwyr Dedan, canys mi
a ddygaf ddinystr Esau arno.' Dengys hyn yn amlwg fod

Dedan ac Edpm yn llefydd cymydogaethol. Yn xxv. 23
enwa y prophwyd Dedau gyda Teman a Buz, dau Iwyth
arall perthynol i Arabia Gerygog. Yn Ezec.' xxv. 13

sonir am Dedan mewn cysylltiad ag Edom a Teman.
Mae y gwahanol adnodau hyn yn dangos yn go amlwg
fod hiliogaeth Dedan wedi ymsefydlu heb fod yn mhell

Idumea.
DEFAID, anifeiUaid mor gwbl adnabyddus fel nad oes

angen am eu darlunio. Yn yr hen amseroedd, fel yn wir

yn bresenol yn ngwledydd bugeiliol y Dwyrain, yr oedd
cyfoeth pobl yn gynwysedig i raddau helaeth yn eu dead-

V DDAFAD SYHIAIDD (oVlS AUIliS).

elloedd a'u heidionau, yn neiUduoI yn eu defaid (Gen. xü.

16 ; xiii. 2, 5, 6 ; xxiv. 35 ; Job i. 3 ; xlii. 12 ; Ps. cxliv.

13). 'A Mesa, brenin Moab, oedd berchen defaid, ac a

dalai i frenin Israel gan mU o wyn, a chan mü o hyrddod

gwlanog' (2 Bren. iii. 4).

Yn yr hen amser yr oedd yn arferiad i rostio dafad yn
gyfan (1 Sam. xxv. 15; gwel hefyd Gen. xviii. 7, 8). Mae
yn arferiad gyíFredin yn awr yn y Dwyrain i rostio dafad

yu gyfi^n, hyd yn od ar gyfer bwyd-pryd cyffredin ; ac

ar ddyddiau gwyl gwneir hyn yn Dalmatia a rhanau eraill

o Europe (WiIkinson in lìerodot. i. 273).

Mae defaid yn ffynonell llawer o gydmariaethau tlysion

yn yr Ysgrytíayrau, fel arddangosiad o ddiniweidrwydd,

amynedd, mwyneidd-dra, a rhinweddau eraill cyffelyb.

Am ehi Gwaredwr ei hun dywedir :
' Fel oen yr arwein-

iwyd ef i'r lladdfa, ac fel y tau dafad o flaen y rhai a'i

cneifiai, felly nid agorai yntau ei enau ' (liiL 7). Mewn
perthynas i'r hen aberthau, yn fynych yn gynwysedig o
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wyrij loan Fedyddiwr, gan bwyntio atto, a ddywedodd :

'Wele Oen Duw, }r hwn sydd yn tynu ymaith bechodau

y byd' (loan i. 29). Pedr yr un wedd a ddywed :
' Gan

wybod nad â phethau llygredig megis arian ac aur y'ch

prynwyd oddiwrth eich ofer ymarweddiad, eithr â gwerth-

fawr waed Crisfc, megis oen difeius a difrycheulyd' (1 Pedr

l 18, 19).

Darlunir ein Harglwydd hefyd dan y cymeriad o fugail,

ac mewn cyfeiriad at ei ddeadell Ueîarodd y ddammeg
ganlynol :

' Mae y defaid yn gwi'ando ar ei lais ef, ac y
mae efe yii galw ar ei ddefaid ei hun erbyn eu henw, ac

yn eu harwain hwy allan. Ac wedi iddo yru allan ei

ddefaid ei hun, y mae efe yn myned o'u blaen hwy, a'r

defìúd sydd yn ei ganlyn ef, oblegid y maent yn adnabod

ei lais e£ Ond y dyeithr nis canlynant, eithr íFont oddi

wrtho, oblegid nad adwaenant lais dyeithriaid.' Gwelodd
Dr. Wilson, pan ar y ffordd tua Damascus, esiampl ddy-

ddorol o'r ddammeg hon. ' Cawsom ein taro yma, fel

mewn manau eraiU, â syndod, wrth sylwi ar y rhwyddineb

c<'i:i.AN svi:lA[lil>.

â pha un y Ilywodraetha y bugail ei ddefaid. Adwaenai
y defaid ei lais, a chanlynent ef. Sylwasom arno yn
" myned o'u blaen," a hwythau yn ei ddilyn yn rheolaidd.

Wrth ei waith yn crio mewn tôn neiUduol brysiasant tu
a'r dyfr-le ; ac nid oedd yn angenrheidiol ond derchafu ei

lais er eu cael yn ol i'r porfeydd. Nid oedd y geifr mor
ufudd, ac yr oeddynt yn sicr o fod ar ol. Etto yr oedd
ganddo lywodraeth arnynt hwythau' (Wilson, ii. 322).

Mae hyrddod, geifr, ac wyn yn arwyddo gwahanol
ddospeirth o bobl mewn gwlad eang a grymus, neu dlawd
ac eiddn, a mwy neu lai diniwed (Esa. xxxiv. 6, 7; Ezec.
xxxiv. 17—19 ' xxxix. 18 19).

DEFOSIYNAU, cyHáwniadau crefyddol (Act. xvii.

23). Defosiynol, ymroddgar i gyflawniadau crefyddol,

gan nad pa un a'i cyfreithlon neu beidio (Luc ii. 2.5 ; Act.
X. 2 ; xiii. 50; xvii. 4, 17).

DEG yw rhif períîeithrwydd. Deng waith yw mynycli
(Gen. xxxi. 7 ; Nura. xiv. 12 ; Job xix. 3). Deg o bun-
oedd neu dalentau a arwyddant lawer o ddoniau a chyf-
leusderau (Matt. xxv. 28; Lucxix. 13); ond degdiwrnod
o gystudd a arwyddant yspaid byr, neu efallai y cyfeiriant

at erledigaeth Diocletian, yr hon a barhaodd ain ddeng
mlynedd (Dat. ii. 10). Dichon yr ai-wydda degfed ran

un deyrnas, neu ran gryn helaeth o diriogaeth y Pab
(Dat. xi. 13); ond yn Esa. vi. 13 dichon yr arwydda y
degwm neu y degfed rau ychydig bersonau wedi ym-
gysegru i wasanaeth Duw.
DE'MAS, proíFeswr boreuol Cristionogaeth, pregethwr

efallai, yr hwn oedd gyda Paul pan yn gnrcliaror yn
Rhufain, a'r hwn a enwa yn mhlith ei gydlafurwyr, ond
yr hwn,cyn ei farwolaeth, a'i gadawsai, ' gan garu y byd
preseuol, a myned ymaifch i Thessalonica ' (Col. iv. 14;
Phil. 24; 2 Tim. iv. 14). Dywedir iddo lyncu heresi

Ebion a Cerinfchus, y rhai a ddalient nad oedd Crist ddim
ond dyn.

DENA'RILTS, dernyn o arian Ilhufeinig bathol, ac yn
werth 7-|"C. o'n harian ni. Yr oedd o'r un werth a drachnia

y Groegiaid. Ar un ochr iddo yr oedd Uun duwies budd-
ugohaeth, ac ar yr ochr arall yr oedd llun cerbyd yn cael ei

dynu gan bedwar ceffyl; ond wedi hyn gosodwyd Uun pen
Cesar yn lle y cerbyd a'r cefifylau. A dyna eglurhad ar

reswm ein Harglwydd (Matt. xxii. 15-22). Yn y cyfieith-

iad cyffredin mae y gair wedi ei ddeongli yn anmhriodol yn
geiniog, yr hon sydd yn gwahaniaethu, fel y gwelir, oddi

wrth y denarius mewn rhyw a gwerth. Dernyn arian

oedd y denarius. Dylasid arfer y gair denarius heb ei

gyfìeithu, yn Ue ei gam gyfieithu: dylid gwneud hyn bob
amser gyd ag arian y bobl a enwir yn y Beibl. Y gair

ceiniog ydyw y cyfìeithiad gwaethaf o'r holl gyfieithiadau

o enwau darnau arian y Dwyreinwyr. Nid yw y cyfryw

gyfieithiadau yn gwneud dim ond trosglwyddo drych-

feddyUau anmhenodol ; ond gwna y gair ceiniog dros-

glwyddo drychfeddwl gau, nid yn unig gyda goiwg ar

y dernyn arian ei hun, ond gyda golwg ar werth pethau

eraiU ; megis gwerth Uafur fel y mesurid ef gan yr hur a

delid am dano (Matt. xx. 2, 9, 10, 13); am swm y pethau

a ofynid (Marc vi. 37); am werth nwyddau (xiv. 5); am
bris nwyddau (Dat. vi. 6); am swm dyledion (Matt. xviii.

28 ; Luc vii. 41); am helaethrwydd caredigrwydd (Luc

X. 35).

DÉR'BE, dinas berthynol i Lycaonia, yn Asia Leiaf.

Aeth Paul a Barnabas i'r ddinas hon ar ol i'r blaenaf gael

ei labyddio yn Iconium (Act. xiv. 6, 19, 20). Mae saíle

Derbe a Lystra yn anadnabyddus yn awr, o'r un Ueiaf

ansicr (Hamüton, Res. ii. 319). Nid ydys wedi cael nag
arian bathol nac argraphau i benderfynu y cwestÌAvn

{Bib. Sac. viii. 869).

DERBYN. 1. Cymeryd yr liyn roddir, briodoUr,

delir, neu a osodir yn ein dwylaw (2 Sam. xviii. 12
;

2 Bren. v. 26 ; Dat. v. 2). 2. Cael ein cynysgaethu a

pheth; mwynhau; meddianu (Act. i. 8; x. 36). 3. Gres-

awu ; ílettya; cymeryd i mewn (Act. xxviii. 2, 7). 4. Cyrn-

eryd i mewn i aelodaeth yr eglwys, neu deuhi Duw
(Rhuf xiv. 1, 3). 5. Dal; cynwys (1 Bren. viii. 64).

6. Cymeryd yn dyner, a dyoddef yn amyneddgar (Job

ii. 1 ; 2 Cor. xi. 1 0). Mae Crist yn derbyn gallu, doeth-

ineb, nerth, anrhydedd, gogoniant, a bencUth, pan y
calonog briodolir hwynt iddo yn moUant ei bobl (Dat. v.

12). Derbyn Crist yw credu addewid yr efengyl, yn yr

hon y cynygir ef yn rhad, fel wedi ei wneud gan Dduw
i ni yn ddoethineb, yn gyfiawndér, yn santeiddrwydd, ac

yn brynedigaeth (1 Cor. i. 30). Derbyn ei air neu ei

gyfraith yw gwrando, ystyried, deaU, credu, a'i garu

(Diar. ii. 1). Derbyn gweinidogion Crist fel y cyfryw

yw eu gwrando fel ihai wedi eu gwisgo ag awdurdod, ac
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ymdrecliii yn egniol i gredu ac ufuddhau eu cyfarwydd-

iadau (Matt. x. 40, 41). Mae rhagrithwyr yn derbyn
gair Duw yn vinig trwy ystyriaeth resymegol o hono a

chydsyniad ag ef ; ond nid yn y fath fodd a wna ai'graph

ar eu calon, ac a ddylanwada ar eu buchedd (Matt. xiii.

20, 21). Nid yw dynion heb eu hail-eni yn derbyn
pethau Duw ; ond nid oes ganddynt wybodaeth ysprydol

o honynt, na chariad attynt, na meddiant o honynt yn eu
calon (1 Cor. ii. 14).

DEÜGAIN, rhií' mynych ond hynod yn yr Ysgrythyr.

Dros ddeugain diwrnod y disgynodd y gwlaw yn amser

y diluw (Gen. vii. 1 7) ;
ymprydiodd Moses ddeugain

diwrnod ddwywaith (Exod. xxiv. 18; xxxiv. 28); deugain
diwrnod y bu yr yspiwyr yn chwilio gwlad Canaan (Num.
xiii. 25); deugain mlynedd y teratiodd yr Israehaid Dduw
yn yr anlalwch (Ps. xcv. 10); deugain diwrnod yr heriodd

Gohath fyddin Ìsrael (1 Sam. xvii. 16); deugain diwrnod
yr ymprydiodd Elias (l Bren. xix. 8); deugain diwrnod
oedd yr yspaid a roddwyd i bobl Ninifeh i edifarhau

(Jonah iii. 4); deugain diwrnod y dug Ezeciel anwireddau
t Judah, un dydd ar gyfer blwyddyn (Ezec. iv. 6);

deugain diwmod y temtiwyd Crist gan ddiafol (Matt. iv.

2); deugain diwrnod yr arhosodd ar y ddaiar ar ol ei

adgyfodiad (Act. i. 3).

DEWINIAETH, dyfeisiau trwy ba rai y ceir allan

bethau adnabyddus, yn enwedig bethau dyfodol. Yn
mhob oes a gwlad mae personau wedi bod yn byw y tybid

eu bod yn feddianol ar gynneddfau goruwch-naturiol

—

rhai ar allu goruwch-naturiol, ac eraiü ar wybodaeth gor-

uwch-naturiol. Yn mhersonau rhai dynion tybir fod y
gaüuoedd hyn wedi ymuno, ond mewn amgylchiadau

eraiU tybir fod yr olaf wedi bodoli heb y blaenaf. Mae o

bwys i wneud y gwahaniaeth hwn, oblegid maent wedi
caei eu cymysgu ynghyd yn meddyhau pobl. At yr
olaf yn imig mae y gair deuiinìaeth yn briodol gymhwys-
iadol (Jer. xiv. 14 ; Ezec. xii. 24 ; xiii. G, 7, 23).

Mae pedwar math o ddewiniaeth y cyfeirir attynt

yn yr Ysgrythyrau. 1. Trwy y cwpan. Ymddengys
yr arferid y dull hwn yn foreu yn yr Aipht. Dywedir
yr arferai Joseph ddewiniaeth wrtl)0 (Gen. xlv. 5, 15).

Ymddengys y parheir i ai'fer y dull hwn yn yr Aipht.

2. Trwy saethau :
' Titliau, fab dyn, gosod i ti ddwy

ífordd, . fel y delo cleddyf brenin Babilon ; o un tir y
deuant ill dwy : a dewis le, yn mhen flPordd y ddinas y
dewisi ef Gosod ffordd i ddyfod â'r cleddyf tua Rabbath
meibion Ammon, a thua Judah yn erbyn Jerusalem gaerog.

Canys safodd brenin Babilon ar y groes-flfordd, yn mhen
y ddwy ffordd, i ddewinio dewiniaeth ; gloywodd ei

saethau' (Ezec. xxi. 19-21). Dywed Jerome yn ei espon-

iad ar yr aduod hon 'fod y dvill o ddewinio wrth saethau
fel hyn : ysgrifenent ar amryw enwau'r dinasoedd y
bwriadent ryfela yn eu herbyn, a chan eu gosod i gyd
mewn cawelî saethau, perent i'w tynu allan wrth goelbren,

a'r ddinas y ceid ei henw wedi ei hysgrifenu ar y saeth a
dynid allan gyntaf oedd y cyntaf iddynt ymosod arni.'

3. Trwy edrych mewn afu creaduriaid wedi eu lladd. A t

hyn mae cyfeiriad gan Ezeciel yn niwedd un o'r adnodau
sydd newydd gael eu coffhau :

' edrychodd mewn afu.'

Yr afu oedd y prif ran yr edrychid iddo, gan y tybid
ta\v efe roddai y deongliad cywiraf ar bethau dyfodol.

Rhenid ef i ddwy ran, a elwid y pars famüiaris (y rhan
gyneíin) a"r pars hostilis neu ìnimica (y rhan elyniaethol).

Oddiwrth y blaenaf amcan-dybient beth oedd i ddygwydd
iddynt eu hunain, ac oddiwrth yr olaf beth oedd i ddyg-
wydd i elyn. 4. Dewiniaeth wrth y ffon. Ymddengys
fod cyfeiriad at hyn yn Hos. iv. 12.

DIA'CON, gair yn tarddu o'r Groeg ^iaKovo'5, ac yn
gyffredin o'r un ystyr a (jwas, ac yn cael ei arfer yn y T. N.
yn yr ystyron canlynol :— 1. Gwas (Matt. xx. 26 ; Marc
ix. 35). Yn cael ei arfer am weision yn gweini wrth fwrdd
(loan ii. 5, 9). Yn mhlith y Groegiaid yr oedd y SiaKovoi

yn weision o radd viwch na'r SovXoi. Yn cael ei arfer am
weision neu swyddogion brenin (Matt. xxii. 13). 2. Gwas,
raegis ustusiaid gwladol yn eu perthynas â Duw (Rhuf.

xiii. 4). 3. Gwas Duw neu Grist yn ei eglwys, megis
Paul ac Apolos. Mae yn un o'r enwau mwyaf cyffredin

a rydd Pavil iddo ei hun (1 Cor. iii. 5 ; 2 Cor. iii. 6 ; vi.

4 ; Eph. iii. 7 ; Col. i. 23, 25); enw ar eraill yn yr un
swydd (2 Cor. xi. 23), megis Tychicus (Eph. vi. 21), megis
Epaphras (Col. i. 7), megis Timothevis (1 Thess. iii. 2

;

1 Tim. iv. 6). Arferir y gair hefyd am apostolion gau, sef

gweision Satan (2 Cor. xi. 13-15). Gyda golwg ar was-
anaeth Duw neu Grist cawn ef yn aml y gair perthynasol

SiaKovia, gweinidogaeth {Kct. i. 17, 25; xx. 24; Rhuf, xi. 13,

&c.) 4. Arferir ef am Grist ei hvm (Rhuf. xv. 8), SiaKovoí

TrepiTOfjír]í (C. C. giceinidog yr enwaediad—h.y., Ividdew-

aeth, neu i'r luddewon).

5. Dosparth neillduol o swyddogion yn yr eglwysi

cyntefig, megis yn Philippi (Phil. i. 1), y rhai oeddynt yn
gwahaniaethu oddiwrth yr esgobion neu arolygwyr—^h.y.,

henuriaid neu bresbyteriaid yr eglwysi (Act. xx. 17, 28 ;

1 Tim. iii. 1, 8). Mae genym ddarluniad manwl o gym-
hwysderau diaconiaid yn 1 Tim. iii. 8-14. Mae y rhai

hyn, sylwer, o natvu' foesol yn benaf ; ond nld oes genym
un hanes yn y T. N. am ddyledswyddau diaconiaid.

Oddiwrth ddarluniad yr apostol o'r cymhwysderau gof-

ynol ar gyfer y swydd, mae yn eglur ei bod yn un o

gryn bwys.

Mae yn syniad cyffredin iawn mae ei ddyledswydd oedd
cymeryd gofal am bethau tymhorol neu arianol eglwys,

a thalu sylw i angenrheidiau y tylodion. Tybir yn gyff-

redin fod genym hanes sefydliad gwreiddiol y swydd yn
Act. vL 1-8; ac y mae yn arferol i siarad am Stephan a'i

frodyr fel y ' saith diacon.' Ond y mae yn ffivith hynod
nad elwir hwynt byth yn ddiaconiaid, nac yn yr aduodau
hyny nac yn un arall yn y T. N. ; ac o ran dim a ym-
ddengys, gaUasai eu happwyntiad fod ddim mwy na dar-

pariaeth ar gyfer angenion lleol a thymhorol yr eglwys

yn Jerusalem, ac yn cyfodi oddiar yr amgylchiad fod

'pob peth ganddynt yn gyffredin,' ac i fod 'cynifer ac

oedd berchen tiroedd neu dai eu gwerthu/ ' a rhanwyd i

bob un megis yr oedd angen arno' (Act. iv. 32, 34, 35).

Dyma sefyllfa pethau nas cawn raewn un eglwys arall, ac

mewn amser yn ddiau peidiodd a bod felly yn Jerusalera,

a gyda hyny y darfyddodd yr appwyntiad a wnawd yn
awr hefyd. Dyoddefodd Stephan, un o'r saith, ferthyr-

dod yn fuan ar ol hyny ; a Phylip, un arall o houynt, a

'aeth i lawr i Samaria, ac a bregethodd Grist iddynt,' gan
gyflawni gwyrthiau a bedyddio y rhai a gredasant, a

chwedi derbyn gorchymyn gan angel i fyned ynghyfeiryd

Gaza, lle y tery wrth efnuch o Ethiopia, yr hAvn, ar ol ei

hyfforddi, a fedyddia, ac yna ' gan dramwy, efe a efeng-

ylodd yn mhob dinas, hyd oni ddaeth ef i Ceserea ' (Act.

vii. 54-60; viii. 5-13, 26-40). Nid ymddeno;ys pa un a

28
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ddarfu iddo aros yn hir yn Cesarea neu beidio ; ond yn

mhen pedair blynedd cawn ef yno yn ei d ei hun, a'i

bedair merch gyd ag ef, ac yn cael ei alw ' yr efengylwr,

yr hwn oedd un o'r saith,' fel pe mai llafur efengylaidd

ydoedd ei brif orchwyl (xxi. 8-10).

Wedi'r cyfan gallasai swydd diacon fod a wnelai hi yn

neillduol á darbodi ar gyfer angenrheidiau, nid y tlodion

yn unig, ond henuriaid neu bresbyteriaid yr eglwysi

(1 Tira. V. 17, 18), a gweision eraiU Crist, megis yr

apostolion eu hunain (1 Cor. ix. 1-14; 2 Cor. xi. 7-12).

Heb swyddogion mewn eglwys i ofalu am hyn, buasai yn
bur debygol i gael ei esgeuluso (Phil. iv. 1 4-1 7). Mae y
ferf êtaKoi>eüú (oddiwrth ba un mae y gair diaconos yn
tarddu), er yn cael ei arfer yn yr ystyr gyffredin o was-

anaethu, yn cael ei arfer hefyd i arwyddo diwallu angenion

un arall, megis yn Matt. iv. 11; xxv. 44 ; Luc viii. 3
;

ac yn enwedig i arwyddo casglu a rhanu ehisenau eg-

Iwysi neu bersonau (Rhuf. xv. 25; 2 Cor. viii. 19, 20;
Heb. vi. 6 ; 1 Pedr iv. 10, 11); ac er nad oes yn un o'r

adnodau hyn gyfeiriad at ddiaconiaid fel yr offerynau,

etto oddiwrth y cyfryw gymhwysiad o'r ferfgallasai yr enw
gael ei roddi yn briodol i swyddogion eglwysig wedi eu

dewis er cyflawni y fath ddyledswyddau arbenig. Mewn
gwirionedd, arferir y ferf i arwyddo dyledswyddau dia-

coniaid (cydm. 1 Tim. iii. 8, 12, ag ad. 10 a 13). Ac am
hyny ni phetrusem i osod y cyfryw ddyledswyddau ar

ddiaconiaid. Er nad ydym yn ystyried fod Act. vi. 1-6

yn cynwys prawf o sefydliad wreiddiol swydd diaconiaid,

etto dylid sylwi fod y ìioun (enw gwan) 8iaKovia a'r ferf

ëtoKove(jû (ad. 1 a 2) yn cael eu harfer mewn cysylltiad â'r

swyddi a enwir yma.
Mae hefyd yn syniad cyffredin fod swydd diaconesau

yn sefydhad o eiddo yr eglwys apostolaidd ; ond cybelled

ac y mae a fyno awdurdod ysgrythyrol â'r matter, mae y
syniad hwh yn gorphwys ar un adnod yn unig (Rhuf
xvi. 1); tra y coffha yr apostol am 'Phebe ein chwaer
(^StaKovoí), yr hon sydd weinidoges i eglwys Cenchrea,' yr

hwn mae ein cyfieithwyr wedi ddeongh yn weinidoges

yn unig, yr hyn nid yw ddigon o awdurdod dros y syniad

a sylfeinir yn gyffredin arni, gan y gallai y gair arwyddo
wasauaeth o unrhyw fath, a chwedi ei gyflawni mewn
unrhyw fodd i eraill. Mae yn deilwng o sylw er fod y
gair SiaKovos i'w gael ddeg ar hugain o weithiau yn y
T. N., etto ni cheir ef ond tair neu bedair o weithiau yn
arwyddo rhyw swydd neillduoL Yn yr holl fanau eraiU

arferir ef yn yr ystyr cyffredin o was neu weinidog. Yr
ydys wedi dal, mae'n wir, fod arferiad y Dwyreinwyr o

gadw y benywaid ar wahan oddiwrth y gwrrywiaid yn
gwneud yn angenrheidiol, o'r hyn lleiaf yn wasanaethgar
iawn, y fath sefydhad ac un diaconesau yn eglwysi Groeg,
yn gystal a rhai y Dwyrain (Conybeare, i. 466, 467); ond
yr Ysgrythyrau, ac nid doethineb ddynol, yw yr unig
gyfarwyddyd diogel mewn perthynas i swyddogion, a holl

drefniadau pwysig eglwys Crist. A chyda golwg hyd yn
od ar y cwestiwn hyn dyhd cofio fod Cristionogaeth wedi
ei hordeinio, nid ar gyfer Groeg a gwledydd y Dwyrain yn
unig, ond ar gyfer y byd, ac nad oes dim angen y cyfryw
sefydhad am y rheswm a roddir yma ar lawer, ac efallai y
rhan fwyaf o'r byd. Ac hyd yn od pe byddai y rheswm
yn bwysicach nac ydyw, etto nis gallasai neb ddweud pa
beth fuasai canlyniadau y cyfryw seíydhad. Ychydig
oedd pleidwyr seremoniau a defodau yn allu ragweled y

drygau a gynyrchent, wedi iddynt gael eu lluosogi a'u

trefnu yn gyfundraethau. Mae yn ofynol i ni fod ar ein

gwyhadwriaeth pa fodd yr ychwanegom neu y ceisiom

wella sefÿdhadau Crist (Deut. iv. 2 ; xii. 32 ; Diar. xxx.

6; Dat. xxii. 16, 18-20).

DIAFOL. Mae tri gair Groeg a gyfieithir yn ddiafol

yn ein cyfieithiad ni

—

êiá/3o\os, diabolos; êatfiov, dcemon;
a Saifj.óviov, da^monion; ac y mae yn angenrbeidiol eu
hystyried ar eu penau eu himain.

1. Aia'/3oXo9. Arwydda y gair hwn athrodwr, difenwr,

gau. gyhuddwr. Arferir ef i arwyddocau yr angel syrth-

iedig hwnw yr hwn a ddarlunir, yn enwedig yn y T. N.,

fel gwrthwynebwr mawr Duw a dyn. Gosodir ei gym-
eriad allan mewn llawer o adnodau mewn gwahanol
agweddau. Gelwir ef 'y gelyn a hauodd yr efrau' (Matt.

xiii. 39); 'celwyddog' a 'lleiddiad dyn o'r dechreuad'

(loan viii. 44); 'tywysog y byd hwn' (xii. 31 ; xiv. 30);
' duw y byd hwn' (2 Cor. iv. 4); 'y gwrthwynebwr, yn
rhodio oddi amgylch megis Uew rhuadwy, gan geisio y
neb a allo ei Iyncu' (1 Pedr v. 8); 'yr hen sarph, yr hon
a elwir Diafol a Satan, yr hwn sydd yn twyllo yr holl

fyd ;
'

' cyhuddwr y brodyr, yr hwn oedd yn eu cyhuddo
hwy ger bron Duw ddydd a nos' (Dat. xii. 9, 10). Dar-

lunir ef fel y temtiwr inawr i ddrwg. Temtiodd ein

Harglwydd ei hun (Matt. iv.); a chwedi methu yn hyn,

gosododd ynghalon Judas i'w fradychu (loan xiii. 2-27.

Gwel hefyd Luc viii. 12 ; Act. v. 3 ; 2 Cor. xii. 7 ; Eph.

vi. 11; 1 Thess. ii. 18 ; 2 Tim. ii. 26 ; Dat. ii. 10).

Cymhwysir y gair weithiau at greaduriaid dynol. Dy-
wedodd ein Harglwydd ar un achlysur wrth ei ddisgyblion

am Judas fel hyn : 'Oni ddewisais i chwychwi y deuddeg,

ac o honoch y mae un yu ddiafol ?
' Mewn tri man arfera

Paul y gair yn y rhif liosog, ac yn y rhai hyny ni chyf-

ieithir y gair yn ddiaflaid. Mewn un adnod cyfieithir y
gair yn enllihwyr. Ar ol cyfeirio at gymhwysderau dia-

coniaid, dywed yr apostol :
'Y mae yn rhaid i'w gwragedd

yr un modd fod yn onest, nid yn enllibaidd ' (1 Tim. iii.

11). Yn y ddwy adnod eraill cyfieithir ef yn gau gìjìiudd-

iDijr. Pan yn son am ddynion a ymddangosent yn y
dyddiau diweddaf, darlunia hwynt fel rhai ' angharedig,

yn tori cyfamod, yn enllibaidd' (C. S., gau gyhuddwyr

;

2 Tim. iii. 3). Deíhyddia y gair gyda golwg ar fenywaid

:

' Bod o'r hynaf-wragedd yr un ffunud mewn ymddygiad
fel y gweddai i santeiddrwydd, nid yn enllibaidd ' (C. S.,

gau gyhuddicyr ; Tit. ii. 3). Mae y cymhwysiad o'r gair

yn yr adnodau hyn yn dangos cynddeiriogrwydd yr

arferion y cyfeirir attynt.

2, à.a'itxwv a Aaí/xoVioi'. Nid ymddengys fod un gwa-
haniaeth o bwys yn y cymhwysiad o'r ddau air hyn, gan

nad yw yr olaf ond diminutive o'r blaenaf. Cyfarfyddir

â hwynt yn aml yn yr Efengylau, a phob amser mewn
cysylltiad â meddiant cythreulig ; ond nid yw y gair

òiá^o\oç byth yn cael ei aferyd i arwyddo hyny—amgylch-

iad ac sydd yn deilwng o sylw. Pa beth oedd y syniad

ynghylch y demoniaid i ba rai y priodolid meddiant o

ddynion mae yn anhawdd i ni ddweud yn sicr ; ond gan

ei fod yn amlwg nad yw y geiriau Stá/3o\oç a êatfioviov

ddim yn cael eu cymeryd un am y Ilall gymaint ag

unwaith, er y ceir y blaenaf yn y T. N. dros ddeg ar

hugain o weithiau, a'r ail oddeutu triugain o weithiau,

nis gellir trwy un reol o iawn ddeongliad eu cyfieithu

trwy yr un gair. Ni phriodolir meddiantau cythreulig
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un amser i'r bod a elwir ëiá^o\oç ; ac ni phriodolir ei allu

a'i awdurdod yntau i'r Saifióna ; ië, er fod amryw enwau
gwahanol yn cael eu rhoddi i'r diaíbl, etto ni roddir byth

yr enw SacfMÓnoi' iddo. Heblaw hyny, nid oes y fath fod

a To SaiiJíóviov (?/ Dcemon), gan fod yr enw Saifj.óviov yn enw
cyrahwysiadol at dyrfa, tra y darlunir y llall, ó ëiá/3o\oí

(jj Diafol), fel bod unigol, a'r unig un o'r fath. PriodoUr

clefìjdau a wellhawyd gan ein Harglwydd i ddylanwad
Satan (Luc xiii. IG) a'r Diafol (Act. x. 38); ond nid

meddiantau, y rhai a ymddengys eu bod o rywogaeth
neillduol.

Er nas gallwn ni benderfynu yn sicr oddiwrth yr oll

sydd yn cael ei ddweud yn yr Efeugylau ynghylch medd-
iautau pa beth oedd y demoniaid, mae yn eghir y credid

taw yspiydion drwg-naws oeddynt. Darlunir hwynt fel

yr achosion o'r trychinebau mwyaf echrydus i'r personau

anuedwydd a feddienid ganddynt. Mae y teitlau darlun-

iadol a roddir o honynt bob amser yn dyuodi rhyw gyn-
neddf ddrwg neu gilydd. Yn fwyaf cyflTredin gelwir

hwynt yn ysprydion afan, weithiau ysprydion drwg.

Darliuìir hwynt fel rhai yn ymwybodol eu bod wedi eu
tynghedu i drueni, er ei fod dros dymhor yn cael ei ohirio.

'Àc wele hwy a lefasant, gan ddywedyd, lesu Fab Duw,
beth sydd i ni a wuelom â thi ? a ddaethost ti yma i'n

poeni ni cyn yr amser' (Matt. viii. 29).

Ond er taw dyna gymeriad y demoniaid a yrwyd allan

gan ein Harglwydd o gyrpli gwrrywaid a benywaid a

feddieiiid ganddynt, nid yw yn canlyn fod y gair yn tros-

glwyddo ystyr ddrwg hyd yn od yn y T. N. Gan fod y
gair hwn mewn cryn arferiad gan y Groegiaid, mae yn
rhesymol casglu pan yr arferir ef wrth son am eu harfer-

ion, eu haddoliad, a'u syniadau, ac yn fwy neillduol pan

y darlunir hwy eu hunain yn defnyddio y gair, y dylai

yr ystyr fod yn un cydunol â'r arferiad clasurol o hono.

neu yn agos i hyny. Yn awr, yn ol yr arferiad clasurol,

arwyddai y gair fod dwyfol, er nad o radd uchaf eu
duwiau, ac o ganlyniad nid yn gyfystyr a Oeoç, Diao, ond
uwchlaw bodau dynol, ac yn ganlynol, yn ol moes-wersi

duwinyddiaeth, yn wrthrych priodol addoliad. 'Mae pob
demon,' medd Plato, 'yn fod canol rhwng Duw a marwol-
ion.' Ond er yr ai-ferent hwy y gair yn gyöiedin mewn
ystyr dda, ni wnaent hyny bob amser. Yr oedd ganddynt
ddemoniaid drwg yn gystal a rhai da. Ond pan na
phriodolir vin gynneddf ddrwg i'r demon neu'r demoniaid
a enwir, mae ystyr dda i'r gair yn gyífredin gan ysgrifen-

wyr paganaidd. Pwy nad yw wedi clywed sou am ddemon
Socrates î

Yn yr ystyr yma mae y gair i'w ddeall yn Act. xvii.

18 : 'Tebyg yw ei fod yn mynegi duwiau dyeithr.' Felly

y deonglwyd y gair gan ein cyfieithwyr ni. Ychwanegir

y rheswm paham y darfu i philosophyddion Athen flurfio

y dyb hon : 'Am ei fod yn pregethu yr lesu a'r adgyfod-
iad iddynt.' Ymddengys y cyfrifent y pethau hyn yn
wrthrychau addoliad, ac am hyny galwent hwynt yn
'ddemoniaid dyeithr,' fel y dylasai y gair gael ei gyfieithu

yma. Dyma yr unig adnod yn T. N. Ile ni chyfieithir ef

yn ddiaflaid ond yn dduwiau. Pe buasai ein cyfieithwyr

ni yn glynu wrth eu dull o gyfieithu y gair hwn mewn
maiiau eraill, a dweud, ' Tebyg yw ei fod ef yn mynegi
diaflaid dyeithr,' buasent wedi mawr wyrdroi ystyr yr
adnod. Yn awr gallai hyn awgrymu drwgdybiaeth yn
ngliylch anmhriodoldeb cyfieithiad y gair yn uarhyw fan,

ond yn «nwedig lle y cyfeiria at wrthrychau addoliad yn
mhlith y Groegiaid neu'r Rhufeiniaid, gan y rhai y defn-
yddid y gair mewn ystyr dda, ond pan fyddai rhyw air

darluniol o ddrwg yn gysylltiedig ag ef, neu rywbeth yn
y cysylltiad a gyfyngai y cymhwysiad at ysprydion drwg.
Mae y sylwadau hyn yn myned yn mhell i ddangos yr

anmhriodoldeb o'n cyfieithiad ni o 1 Cor. x. 20, 21 : 'Y
pethau y mae y cenedloedd yn eu haberthu, i ' {Saifiovíoiç,

demoniaid), ' gytlireuliaid y maent yn eu haberthu, ac nid
i Dduw ; ni fynwn i chwi fod yn gyfranogion â cìnjtli-

reuliaid. Ni ellwch yfed o phiol yr Arglwydd a phiol y
cijtlireidiaid! Gan baso heibio yr anmhriodoldeb o ar-

ddangos enw fel yn gyfíredin i lawer ac y mae yr Ysgryth-
yrau bob amser wedi gyfyngu i un, mae y syniad a fynegir

gan ein cyfieithwyr yn anghywir, sef fod y cenedloedd yn
aberthu i gythreuliaid yn iawn, gan nad pa un a ystyriom
ni y petli ynddo ei hun, neu mewn cysylltiad ag amcan
yr addolwyr. Ac ystyried y matter ar ei ben ei him, ni

chynygid addoliad ac oífrymau paganaidd i Ddtiw, yr hwn
nid adwaenent, ac i gymeriad a phriodoleddau yr hwn
nid oedd dim yn cyfatteb yn nghredo y Uiaws. Ond ni

chynygid liwynt ychwaith i'r bod hwnw a elwir yn yr
Ysgrytliyr yn Ddiafol, â chymeriad ac hanes yr hwn yr

oeddynt yr un mor anghyfarwydd. Nid yw ysprydion

di'wg, mae'n wir, i gael eu hystyried fel wedi eu cau allau

o ystyr y gair Sai/j.óvia {demoniaid); ond ni ddylid, o'r tu

arall, gyíyngu y gair iddynt. Y drychfeddwl yw, bodau

y rhai, o ran gallu (gan nad pa beth am gynneddfau eraill),

yn uwch na rhai dynol, ond yn is na'r hyn a gynwyswn
ni Gristionogion dan yr enw dicyfol. Ac am hyny, cyn-

wysir hyd yn od y graddau uchaf o'r duwiau paganaidd,

y rhai a alweut yn Dii majorum gentium, yn nywediad yr

apostol.

Mae amryw adnodau eraill lle mae ein cyfieithwyr wedi
arfer y gair diaflaid Ue y dylasent ddweud demoniaid—

•

megis Deut. xxxii. 1 7, 'Aberthasant i ddevioniaid, ac nid

i Dduw ;' 1 Tim. iv. 1, 'Gan roddi coel i ysprydion cyf-

eiliornus, ac athrawiaethau demoniaid;' lago ii. 19, 'Credu

yr wyt ti mai un Duw sydd ; mae y demoniaid hefyd yn
credu ac yn crynu;' Dat. ix. 20, 'A'r dynion eraill nid

edifarhasant am weithredoedd eu dwylaw fel nad addolent

ddemouiaid; ' xvi. 13, 14, ' Mi a welais dri yspryd aflan ;

canys ysprydion demoniaid yn gwneuthur gwyrthiau

ydynt
;

' xviii. 2, ' Syrthiodd Babilon fawr hono, ac aeth

yn drigfa demoniaid.'

Yr unig eiriau eraiU yn y T. N. mewn cysylltiad â Saijuoou

(dcemon) ydyw Seia-iSaliJiw^ a Seia-iSa/xovla. Ni cheir y ddau
air ond unwaith. Cyfieithir y blaenaf gan ein cyfieithwyr

yn goelgrefyildol, a'r olaf yn goelgrefydd ; geiriau tram-

gwyddus eich dau, etto yn cael eu defnyddio dan am-
gylchiadau yn y rhai ni chwenychai y siaradwyr roddi

tramgwydd, a gallwn gan hyny gasglu taw cam gyfieith-

iadau ydynt. Yn ystyr glasurol y gair, nid oes un
arwyddocad drwg i'r gair S€icriSaiiJ.u)v, os na fydd rhywbeth

yn y cysylltiad yn ein gorfodi i osod deongliad anflTafriol

arno. Yn gyífredin arwydda crefyddol, duwiol, ymrodd-

gar i wasanaeth demoniaid. Gelíir gan hyny ddarllen

annerchiad Paul i'r Atheniaid fel hyn :
' Ha wyr Athen-

iaid, mi a'ch gwelaf chwi yn mhob peth yn dra ymroddgar

i addoliad crefyddol,' neu ' yr ydych yn dra ymroddgar i

ddemon-addoliaeth ' (Act. xvii. 22), cyhuddiad ac na

wnaethai roddi Uawer o dramgwydd. Yr un modd, nid



DI'AL. 220 DIFFAETHWCH.

ydym i dybied y gwnaethai Ffestus, pan yu son wrth

Agrippa am y cyhuddiadau a ddygid yn erbyn Paul gan

ei gydwladwyr ei hun, fel pethau pertliynol^ 'i ryw

ymofyniadau ynghylch eu coelgrefydd eu hunain ' (Act.

XXV. 19). Dylasai y gair Sei<riSaífiovíou gael ei gyfieithu

yma eu crejj/dd eu liun;iin (Campbell, Gospels, i. 239, 247,

249, 253, 254, 259, 263).

DI'AL, ofîeryn er dangos amser y dydd trwy gysgod yr

haul. Dyfais y Caldeaid mae yn debygol ydoedd y dial,

y rhai oeddynt er yn foreu yn hoff o wneud sylwadau

seryddol. Nid oes genym ni ddim hanes boreuach am y
dial nac am un Ahaz (2 Bren. xx. 11; Esa. xxxviii. 8);

ac mae yn ddigon tebygol iddo ef ei gael oddiwrth y
Babilouiaid neu'r Assyriaid. Mae rhai dynion dysgedig

yn tybied nad arwyddai y gair a gyfieithir genym ni

yn ddial ddim rhagor na rhestr o risiau ac mai y graddau

oedd y grisiau. Deil eraill taw dial gwirioneddol ydoedd,

ond ba ffurf nid ydynt yu cydweled. . Amheuir hefyd pa

un ai yr haul, neu ynte y cysgod yn unig a aeth yn ol ddeg

o raddau. Mae y rhai sydd yn dal taw y cysgod yn unig

a aeth yn ol yn sylwi uad oes dim son yn 2 Bren. xx. ond
am y cysgod yn myned yn ei ol ; ac yn hanes Esaiah am

y peth (xxxviii. 8) gellir gosod yr haul am y cysgod ; y
gallasai. y cysgod fyned yn ol trwy jiedion pelydrau yr

haul ; pe buasai yr haul ei hun wedi myned yn ol y
buasai yr holl gyfundraeth haulawl wedi derbyn ergyd

annyoddefol

;

'-3=1

ac mai
i'r HoU-afreidiol oedd

alluog gyílawni gwyrth
nior fawr pan y gwn-
aethai injlection pelydr-

au yr haul atteb yr

un dyben. O blaid y
dyb i'r haul fyned yn
ei ol, dywedir nad oes

un wyrth yn fwy an-

hawdd i Dduw nac un
arall

; y dywedir wrth-
yiu yn bendant i'r haul

íyned yn ei ol ; fod yn
anhawdd dychymygu
sut y gallasai y cysgod
fyned yn ei ol heb i'r

haulwneud hyny hefyd.

Mae y cwestiwn yn uu
auhawdd. Gan, fodd
bynag, nas gallasai tafl-

iad y cysgod yn ol fod

yn effaith, nid un
ddeddf naturiol, ond
cyíi-yngwriaeth union-

gyrchol Duw, byddai
yn llawn cymaint o

wyrth, a throi yr haul

yn ei ol, ond etto yn
wyrth mwy syml a

chredadwy.

DIAMOND. [Meini
GWERTHFAWR.]

DIA'NA, duwies enwog-fawr berthynol i'r paganiaid.
Yr oedd hi yn un o'r deuddeg duwiesau uchaf, ac a elwid
wrth y gwahanol enwau Hebe, Luna, Trivia, Hecate,

UIANA O EI'I1KSLS.

Diana, a Lucina. Yn y nefoedd neu'r wybr Luna ydoedd,
neu loer neu Jrenines y ncjoedd; ar y ddaiar gelwid hi

Diana a Trivia, duwies helwriaeth a phrif ffyrdd; yn uftcrn

Hecate ydoedd hi ; wrth helpu gwragedd i esgor gelwid
hi Lucina. Dywedid taw merch Jupiter ydoedd hi, a
gefaill-chwaer Apollo, a thynid ei Uun fel helwres ifanc a
hanner lloer ar ei phen, neu wedi ei chuddio â bronau, a'i

thraed wedi eu haddumo â plienau ychain, ceirw, a chwn,
i arwyddocau ei haelioni a'i gallu drog helwriaeth. Add-
olid hi gyda difrifoldeb mawr yn Ephesus (Act. xix.

27-35). Yr oedd y deml a adeiladwyd iddi yn y dduias

houo yn cael ei chyfrif, oherwydd ei gorwychder, yn un o

saith rhyfeddod y byd.

DIABEB. 1. Brawddeg fer yn cyuwys Ilawer o

synwyr ynddi. 2. Ymadrodd edliwiol, ac yn tori i'r

byw (Esa. xiv. 4). Mae personau neu bethau yn myned
yn ddiareb pan yr enwir hwynt yn aml mewn ffordd o

ddirmyg neu wawd (1 Bren. ix. 7). 3. Ymadrodd neu
ddywediad tywyll ; un heb fod yn rhwydd ddealladwy
(loan xvi. 25, 29).

DIAEEBION, un o Iyfrau yr H. D. Arwydda y gair

Hebraeg 72^0, rhif liosog yr hwn ydyw titl Llyfr y Diar-

ebion, yn briodol gydmariaeth neu gyffelybiaeth. Ac yn
ganlynol daeth i arwyddo brawddeg íer, ac yn gynwysedig
o gydmariaeth wedi ei dynu rhwng dau beth, neu o natur

ífiguraidd (Gesenius, 517). Nid yw y gair yn gymhwys-
iadol at yr oll o'r llyfr; oblegid mae areithiau olynol

ynddo ; ond etto, gau ei fod yn gymhwysiadol at y rhan

fwyaf o houo, nid yw y titl yn anmhriodol.

Nid oes un Ile i amheu nad Soloraon oedd awdwr y
Ilyfr hwn, oddigerth y ddwy benod olaf. Priodolir y Ilyfr

iddo yn bendant ar ei ddechreu :
' Diarebion Solomon,

mab Dafydd, brenin Israel' (i. 1). Ail haerir yr un peth

yn X. 1 :
' Diarebion Solomou ;

' ac eilwaith (xxiii. 1):

'Dyma hefyd ddiarebion Solomon, y rhai a gasglodd gwyr
Hezeciah brenin Judah.' Nid yn aml y ceir llyfr mor
hen yn cyhoeddi ei awduraeth mor eglur. Mae hyn yn
neiUduolrwydd perthynol i lyfrau yr H. D. a briodolir i

Solomon (Preg. i. 1 ; Can. i. 1). Mae yr haeriad yn cyd-

uno á'r hyn ddywedir yn 1 Bren. iv. 32, 'Ac efe a lefarodd

dair mil o ddiarebion.' Nis gwyddir pwy ydoedd Agur,

fab Jaceh, a'r brenin Lemuel, neu yn hytrach ei fam, ac

i'r rhai y priodolir penodau xxx. a xxxi.

DI'BON, neu Dibon-Gad, efallai yr un Ile a Dimon
(Esa. XV. 9). EnniIIodd Moses ef oddiar Sehon, brenin

yr Amoriaid, ac a'i rhoddodd i'r Beubeniaid (Jos. xiii.

8-10, 15-17), ond ymddengys i'r Gadiaid i'w hennill

drachefn (Num. xxxii. 34 ; xxxiii. 45). Mewn amser

diweddarach yr oedd hon a dinasoedd eraill yu y rhau

hon o'r wlad yn meddiant y Moabiaid, a bygythwyd eu

difrodi gan oresgynwyr (Jer. xlviii. 18-25). Mae teithwyr

diweddar yn meddwl eu bod wedi cael yr hen Ddibon
mewn Ile a elwir Diban, ychydig filltiroedd ar y gogledd

o'r Arnon. Mae yr adfeiliau yn eang, ond ni pherthyn

iddynt ddim dyddorol (Irby, Trav. 142).

DIFFAETHWCH, anialwch, gwlad wyllt, ddiffrwyth,

ddiwrtaith ; ond fel pethau eraill gall fod graddau mwy
neu lai o hyn. Gelwir y diffaethwch trwy ba vm y teithiodd

plant Israel i Ganaan, 'yr anialwch mawr ac ofnadwy
hwnw' (Deut. i. 19 , viii. 15); ond nid arwydda y geirlau

hyn, yn enwedig yn yr Efengylau, ddim mwy na gwlad

yn fwy cymhwys i'w phori na'i throi, neu yn cael ei
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gwrteithio ond ychydig, ac yn deneu ei tlirigolion. Yr

ydym yn darllen am 'borfeydd yr anialwch' (Ps. lxv. 12,

13 ; Joel i. 19 ; Luc xv. 4). Yr ydyrn yn darllen am ein

Harglwydd yn 'cymeryd ei ddisgyblion, ac yn myned o'r

neiUdu i le anghyfanedd, yn perthyn i'r ddinas a ehvir

Bethsaida. A'r bobloedd, pan wybuant, a'i dilynasaut

ef ; ac efe a'u derbyniodd hwynt, ac a lefarodd wrthynt

am deyrnas Duw, ac a iachaodd y rhai yr oedd eisiau

iachad arnynt. A'r dydd a ddechreuodd hwyrhau ; a'r

deuddeg a ddnethant, ac a ddywedasant wrtho, Gollwng

Y r/lFKAKTHWLH.

y dyrfa ymaith, fel y gallont fyned i'r trefi ac i'r wlad oddi

amgylch i lettya, ac i gael bwyd, canys yr ydym ni yma
mewn Ue anghyfanedd' (Luc ix. 10, 12). Enwid rhai

ditìaeth leoedd ar ol y trefydd yr oeddynt yn gyfleuedig

yn eu cymydogaeth, niegis difíaethwch Maon (1 Sam.
xxiii. 24, 25), difíaethwch Engedi (xxiv. 1), difíaethwch

Ziph (xxvi. 2), difílxethwch Tecoa (2 Cron. xx. 20).

DIFFYG, tywylhad goleu yr haul, y lloer, neu ryw
gorph nefol arall, yn cael ei achosi gau gorpli nefol arall

yn myned i-hyngddo a'r goleuni. Achosir diffyg yn yr
haul gan sefyllfa y lloer ar y newid, neu mewn cysylltiad

ar haul yn rhwystro ei oleu i gyrhaedd y ddaiar, yn
rhanol neu yn gyfangwhl. Achosir difíyg yn y lloer gan

y ddaiar yn myned rhwng yr haul a'r Uoer ac yn rhwystro

goleu y blaeuaf i gyrhaedd yr olaf pan yn Ilawn, neu
gyferbyn a'r haul, naiU ai yn gyfangwbl neu yn rhanol.

Cyfriôd diffygion yn mhlith yr hyuafiaid, cyn y gwydd-
id yr achos o honynt, a chan genedloedd anwybodus a
barbaraidd, fel ymddangosiadau daroganawl o gwymp
teyrnasoedd, neu rhyw drychinebau echrydus eraill.

EfaUai taw at ddifíyg y mae yr adnod ganlynol yn cyf-

eirio : 'A'r dydd hwnw, medd yr Arglwydd Dduw, y
gwnaf i'r haul fachhido hanuer dydd, a thywyllafy ddaiar
hw dydd goleu; trof hefyd eich gwyhau yn alar, a'ch holl

ganiadau yn oernad, a mi a'i gwnaf fel galar am un mab,
a'i ddiwedd fel dydd chwerw' (Amos viii. 9, 10). Yn yr
xm wedd y dywed ein Harglwydd mewn cyfeiriad at y
cystuddiau arswydus oedd i ddyfod ar y genedl luddewig

:

' A Ijydd arwyddion yn yr haul, a'r lleuad, a'r ser ; ac ar

y ddaiar ing cenedioedd, gan gyfyng gynghor, a dynion

yn llewygu gan ofn, a dysgwyl am y pethau sydd i

ddyfod ar y ddaiar, oblegid nerthoedd y nefoedd a ysgyd-

wir' (Luc xxi. 25, 26). Efallai fod cyfeiriad at ddifíygion

yn y rhybudd canlynol yn erbyn syniadau coelgrefyddol

y paganiaid :
' Fel hyn y dywed yr Arglwydd, Na

ddysgwch ffordd y cenedloedd, ac nac ofnwch arwyddion

y nefoedd, canys y cenedloedd a'u hofnant hwy ' (Jer. x. 2).

Ynghanol diffyg lloerawl cyflawn mae gwyneb y lleuad

yn aral jti weledig, ac o hw dyfn-goch copraidd. Efallai

fod cyfeiriad at hyn yn yr adnod hono yn JoeL 'Yr haul

a. droir yn dywyUwcli, a'r lleuad yn waed, o flaen dyfod

inawr ac ofnadwy dydd yr Arglwydd' (ii. 31); ac yn yr

adnod hono yn y Datguddiad :
' Bu daiargryn mawr; a'r

haul a aetli yn ddu fel sachlen flew, a'r lleuad a r.cth fel

gwaed' (Dat. vi. 12).

Diclion diffyg cyflawn ar y Uoer achosi colhad ei goleu

am awr a hanner, yn ystod ei ymguddiad yn y cysgod
;

tra, o'r tu ai-all, nis gall diflyg cytìawn ar yr haal barhau

(hos bedair mynyd, pan mae y Ueuad yn nesaf at y ddaiar

a'i chysgod dewaf. Yn gaidynol ymddengys taw goruwch-

naturiol ydoedd y 'tywyUwch a fu dros wyneb yr hoU
ddaiar (neu'r tir) o'r chwechíed hyd y nawfed awr,' neu o

hanner dydd liyd dri o'r gloch yn y prydnawn, a goruwch-

naturiol o ran ei amser—ynghylch y llawn Uoer, pan nas

ííaUasai y Ueuad bytli dywyUu yr haul (Htües, Chron. i.

GS, 71).

DILEU. 1. Symud ;
gwneud yn ofer : diddymu

íhwymau (2 Cor. iii. 13; Eph. ii. 15). 2. Dinystrio
;

peri i beidio (Esa. ii. 18 ; 2 Tim. i. 10).

Dileu pethau byw, ueu goffadwriaeth neu enw dyn
ydyw ei ddiuystrio, neu beri iddo gael ei anghofio (Gen.

vii. 4; Deut. ix. 14; xxv. 19; xxix. 20; Ps. cix. 13;

Col. ii. 14). Dileu pechod ydyw ei faddeu yn gyflawn

ac am byth (Ps. h. 1, 9; Esa. xhv. 22). Pan fyddo Duw
yn dileu pobl aUan o'i lyfr, eu gwrthod, feddyhr, o fod

yn bobl neiUduol iddo, cadw oddi wrthynt ei fendithion

rhagluniaethol, neu eu tori ymaith trwy angeu disymwth
(Ps. lxix. 28 ; Exod. xxxii. 32, 33). Arwydda ei fod yn

peidio dileu eu henw allan o lyfr y bywyd ei fwriad i

gario allan yn effeithiol eu hetholedigaeth dragywyddol

(Dat. iü. 5).

DIM. 1. Nid un peth o gwbl (Geu. xix. 8). 2. Heb
atteb un amcan neu ddyben da (Matt. v. 13). 3. Neb
gweithredoedd gwir dda a derbyniol ger bron Duw (loan

XV. 5). 4. Heb allu rhwymawl (Matt. xxiii. 16, 18).

5. Yn gyfangwbl anwireddus a disylfaen (Act. xxi. 24).

6. Heb foddion eraiU (Marc ix. 29). 7. Heb un wobr
neu hur (3 loan 7). 8. Heb Avybodaeth neu awdurdod
newydd (Gal. ü. 6). 9. Heb euogrwydd neu lygredd i

weithio arno (loan. xiv. 30). Mae dim. yn cael ei gymeryd
weithiau yn gydmariaethol ; er esiampl, nid yw ein hoes

ond megis dim. ger bron Duw—ni ddyg un cyfartaledd

i'w dragywyddol barhad ef (Ps. xxxix. 5). Nid yw yr

hoU genedloedd ond megis <lim, a Uai na dim, a gwagedd;

ni ddygaut un cyfartaíedd i'w fawredd a'i ragoriaeth

diderfyn ef (Esa. xl. 1 7). Weithiau cymerir ef yn gyd-

mariaethol neu berthynasol ; felly nid oedd Paul o un
gwerth yn ei gyfrif ei hun (2 Cor. xii. 11). Enwaediad

a dienwaediad nid yw ddim ; nid yw o un gwasanaeth i'n

gwneud yn dderbyniol ger bron Duw (1 Cor. vii. 19).

Diddymu yw gwneud yn aflwyddianus, gwael, a dirmyg-

edig'(Ps. xxxiii. 10 ; 1 Cor. i. 28).
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DINAS, enw a roddwn ni i drefydd mawrion pwysig,

ond nid ar b:iwb trefydd niawrion os na ddygwyddant
fod yn sedd esgob ; ond yn yr Ysgrythyrau ymddengys
yr arferir y gair am drefydd yn gyíìredin heb fawr sylw

i'w maint na'u pwysigrwydd. Dywedir i Cain 'adeiladu

dinas' (Gen. iv. 17). Nis gallasai fod yn fwy na phentref

Nid ydym yn meddwl fod un o ddinasoedd Canaau yn
fawr ; cyfattebai y rhan fwyaf o honynt, efallai, i'n tref-

ydd cyíiredin ni ; etto cyfenwir hwynt yn wastadol yn
ddinasoedd, yr hyn sydd yn dueddol i drosglwyddo syn-

iadau rhy ucliel am danynt. Nid oedd teyrnas Basan

ond bechan, etto dywedir i'r Israeliaid, dan gyfarwyddyd
Moses, gymeryd ' triugain o ddinasoedd ynddi.' Yr oedd

y dinasoedd hyn 'wedi eu diogelu â muriau uchel, pyrth, a

barau heiyrn;' heblaw dinasoedd heb furiau lawer (Deut.

iii. 5). Ar du gorllewinol yr lorddonen darfu i'r Israeliaid

o dan Josua, orchfygu dim llai nag un ar ddeg ar hugain
freninoedd ; a chan eu bod yn gynifer, mae yn rhaid

taw bychain oedd eu teyrnasoedd ; a'r tebygolrwydd yw
fod y dinasoedd a geid ynddynt yn gyfattebol fychain.

Mae y casghad hwn yn cael ei gadarnhau gan restrau y
gwahanol ddinasoedd a orchfygwyd ganddynt, ac a ran-

wyd rhwng y gwahanol Iwythau (Jos. xv. 21). Rhoddwy

d

i Judah yn unig yn agos i 120 o ddinasoedd a'u pentrefi

(xv. 20-62). Yn yr oll o Scotland, er amryw weithiau
yn fwy na'r rhan o wlad roddwyd i Judah, nid oes braidd
ddim hanner dwsin o lefydd yn meddu hawl, ar gyfrif eu
maintioli, i gael eu galw yn ddinasoedd. Sonia Solomon
am ' ddinas fechan, ac ynddi ychydig wyr ' (Preg. ix. 1 4).

Amos, pan yn darlunio anghyfannedd-dra gwlad Isi'ael, a
ddywed, ' Y ddinas a aeth aÛan â mil a weddill gant, a'r

hon a aeth allan ar ei chanfed a weddill ddeg i d Israel

(Amos V. 3). Mae hyd yn od y rhifau mwyaf a roddir

yma yn arddangos dim ond dinasoedd bychain. Gelwir
Bethlehem, lle genedigaeth ein Harglwydd, yn gyífredin

yn ddinas, etto raae lle i gasglu nad ydoedd ond lle bychan
dibwys. Ond er yr aríerir y gair dinas am drefydd di-

bwys, arferir ef hefyd am lefydd y rhai, yn ol ein tyb ni,

a fyddent â hawl i gael eu galw felly—megis Jerusalem,
Tyrus, Damascus, Ninifeh, a Babilon.

DINASOEDD NODDFA. Yn nghyfnodau boreuol
cymdeithas, os dygwyddai un dyn i ladd un arall, ym-
ddengys y teimlid taw gorchymyn natur oedd i berth-
ynasau y marw gymeryd bywyd y person euog, ac nad
oedd dim iddynt orphwys hyd nes cyrhaedd eu hamcaii.

Yr oedd y teimlad hwn mor gryf fel y cyrhaeddodd,
ac y medda yn barhaus yn mhlith llawer o genedloedd,
bron rym cyfraith. Ffynai arferiad o'r fath, mae'n
amlwg, yn mhlith yr Israeliaid pan ddaethant allan o'r

Aipht, oblegid yr oedd y perthynas agos ar yr hwn y
disgynai y ddyledswydd o gymeryd bywyd yr hwn oedd
wedi Iladd y Ilall wedi derbyn yr enw o ddialydd y gwaed.
1 wrthweithredu yr arferiad yma, a darbodi ar gyfer
diogelwch unrhyw un ac fuasai wedi bod mor aníFodus a
lladd un arall yn ddifwriad, appwyntiodd Josua, yn ol

gorchymyn Duw, chwech o ddinasoedd noddfa, Ue gallent
Sbi rhag dialydd y gwaed—' Cedes yn Galilea, yn Myn-
ydd Naphtali ; a Sichem, yn Mynydd Ephraim ; a Her-
mon, yn Mynydd Judah,' ar y gorllewin i'r lorddonen

;

ac o'r tu dwyreiniol i'r lorddonen, ' Bezer, yn yr anialwch
ar y gwastadedd, o Iwyth Reuben ; Ramoth yn Gilead,
o Iwyth Gad; a Golan yn Basan, o Iwyth Manasseh;' a'r

oll honynt yn perthyn i'r offeiriaid neu'r Lefiaid. Wedi
cyrhaedd un o'r dinasoedd hyn, yr oedd y Ilofrudd i sefyll

wrth fynedfa porth y ddinas, ac amlygu ei achos ger bron
henuriaid y ddinas ; ac yr oeddynt i'w gymeryd ef i'r

ddinas, fel y trigai yn eu plith ; ac os gwnai dialydd y
gwaed ei ymlid, nid oeddynt i'w roddi i fynu i'w ddwy-
law ; ond yr oedd i aros yn y ddinas hono hyd nes y
sefai ger bron y gynulleidfa i dderbyn barn, hyd farwoí-

aeth yr arch-offeiriad a ddygwyddai fod y pryd hwnw

;

yna y cai ddychwelyd i'w ddinas ei hun o ba un y ffodd,

ac i wlad ei feddiant. Ond os dygwyddai y Ilofrudd

fyned o'r tu allan i derfynau y ddinas noddfa, ac i ddial-

ydd y gwaed gael gaf'ael ynddo a'i ladd, ni ddylid ei

gyfrif yn euog o dywallt gwaed, oblegid dylasai y Ilofrudd

aros o fewn terfynau y ddinas noddf'a hyd farwolaeth yr
arch-offeiriad. Ond os dygwyddai droi allan, nid yn
ddyn-laddiad, ond yn llofruddiaeth, yr oedd henuriaid ei

ddinas i ddanfon i'r ddinas lle yr oedd wedi ffoi am
noddfa, a'i ddwyn oddi yno a'i draddodi i ddwylaw dial-

ydd y gwaed, fel y byddai marw (Num. xxxv. 6, 9-28
;

Deut. xix. 1-13 ; Jos. xx).

Dyna yr hanes roddir yn yr Ysgrythyrau am ddinas-

oedd noddfa. Nid oeddynt ond sefydliad anmherffaith,

ac yn anmherffaith yr attebasant ddybenion mawrion cyf-

iawnder ; etto yr oeddynt yn sefydliad doeth a thrugarog

yn y cyflwr yr oedd cymdeithas ynddo yr amser hyny. Nid
yw dyn-Iaddiad, er nad yn gwneud y trosedd yn agored

i gosb Ilofrudd, bob amser yn weithred ddieuog. Tra, gan
hyny, y darbodai dinasoedd noddfa ar gyfer diogelwch y
dyn-Iaddwr, dyoddefai lawer o anghyfleusderau, ac hyd
yn od goUed, wrth geisio gwneud ei gartref yn un o

honynt; ac felly tueddent i luddias dibrisdod gyda goiwg
ar fywyd eraill. Yr oedd ef yno fel math o alitud, ac yu
gorfod gadael ei d a'i gartref ; os gwrteithiai ei dir ei

hun, gorfodid ef i roddi y gwa'teithiad i íynu i arall ; os

yn dilyn rhyw alwedigaeth arall, i'w rhoddi i fynu, a

hyny efaUai er ei fawr goUed. Yr oedd yn rhaid iddo

wneud trefniadau newyddion yn y ddinas ar gyfer ei

gynnaliaeth ei hun a'i deulu, a hyny yn ddigon tebygol

dan amgylchiadau anfanteisiol. Yr oedd yr hoU ddrygau
hyn yn cael eu mwyhau gan yr ansicrwydd mewn perth-

ynas i hyd y tymhor y byddai raid iddo aros yn ninas

noddfa, gan y dibynai hyn ar fywyd un dyn, sef yr

arch-ofíeiriad. Gallai ei waredigaeth ddyfod y foru
;

ac efallai nas deuai am ugain neu ddeng mlynedd ar

hugain. Efallai nad oedd y cyfryw ddrygau yn ormod o

gosb am ambell fath o ddyn-laddiad ; ond yr oedd yn
gosb drom ar un ac fyddai wedi lladd ei gydgreadur yn
ddygwyddiadol, ac am yr hyn y gellid ei gyfrif yn gwbl

ddiniwed. Mae cyfreithiau yr amser presenol yn fwy

cyfiawn : gyda ni gwna braich rymus y gyfraith ddiogelu

a phriodol gosbi y dyn-laddwr. Ond yn nyddiau Moses

yr oedd braich y gyfraith yn eiddil; yr oedd cyflwr cym-

deithas yn beniydd ; ac yr oedd sefydliad a ddarbodai

ddiogelwch ar gyfer dyn-laddwr yn un trugarog. Nid
oedd yr anghyfleusderau cydfynedol ag ef, gan nad pa

mor fawrion oeddynt, ddim i'w gydmaru â'r perygl

beunyddiol o gyfarfod â'i angeu oddiar law dialydd y
gwaed. Fe ddywedodd hyd yn od Satan y gwirionedd

pan ddywedodd— ' Pob peth a rydd dyn am ei einioes

'

(Job ii. 4).

DINAS RYDD {coìony). Nodwedd dinas rydd oedd
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ei bod yn ddarlun, ar raddfa fechan, o Rufain. Gallesid

traws-symud dinas Rufain i walianol ranau o'r ymerod-

raeth, a'i hail gynyrchu fel colonia neu ddinas rydd. Yr
oedd dinas rydd Rufeinig yn wahanol iawu oddiwrth un
peth a ddealiwn ni wrth y gair. Nid sefydliad rnarsiand-

iol, o'r fath a sefydlodd y Pheniciaid yn Spain, neu gen-

edloedd diweddar yn America a'r India Orllewinol. Nid
ai allan hyd yn od fel y gwnai gwerin-lywodraeth Roeg-

aidd ifanc adael ei mam-dalaeth, gan gario gyda hi barch

merch i'w mam, ond cycliwyn i yrfa newydd ac annib-

ynol. Bwriedid y diiiasoedd Ehufeinig fel diogelydd-

ion milwraidd cyííìniau pellenig yr ymerodraetli, ac fel

rhwystrau ar íFordd talaethau gwrthryfelgar. Fel y íFyrdd

milwraidd, yr oeddynt yn rhan o'r gyfundraeth o am-
ddifîynfeydd trwy y rhai y diogelid yr ymerodaeth. Gwas-
anaethent hefyd fel meddiantau cyfleus i wobrwyo hen

filwyr oeddynt wedi gwasanaetliu yn y rhyfeloedd, ac er

sefydlu gwyr wedi eu gwneud yn rliyddion, ac Itahaid

eraiU ac yr oedd yn ddymunol i'w symud yn mhell o

Rufain. Ai yr ymfudwyr allan, yn holl falchder dinas-

yddion Rhufeinig, i gynrychioli ac ail greu y ddinas yn
nghanol pobl estronol. Aent i'w gorsaf fel byddin faner-

awg, a phenderfynid terfynau y ddinas â'r aradr. Yr
oedd eu henwau wedi eu cofrestru yn mhlith Tjn o'r

llwythau Rhufeinig. Pob teithiwr a ai trwy y wladfa a

welai yno arwyddion Ilhufain. Çlywai yr iaith Lladin,

ac yr oedd yn ddarostyngedig, yn ystyr caeth y gair, i'r

gyfraith Ilufeiuig. Yr oedd ai'graph Lladin ar yr arian

hathol, h^'d yn od pan íyddai y wladfa mewn talaeth

Iloegaidd. Dywed Cypriau wrthym fod cyfreithiau y
deuddeg llech wedi eu hysgrifenu ar lechau pres yn
marchnadle hyd yn od ei ddinas esgobaetliol ef ei hun
(Cartliage), yr hon oedd y niwyaf gelyniaethol i Rufain.

Er y gorfodid yr ymfudwyr, neu y dinasyddion, mewn
chwanegiad at y pen-dreth a dalent fel dinaswyr, i dalu

tir-dreth (oblegid tir talaethol oedd yr un y sefai y
ddinas arno, ac yn ganlynol yn talu teyrnged, os nad
ydoedd wedi ei wneud yn un ac Itali trwy ryddhad
neülduol), etto yr oeddynt yn gwbl rydd oddiwrth un
ymyraeth o du Ilywodraethwr y dalaeth. Trefnid eu
holl achosion gan eu hustusiaid eu hunain. Gelwid y
swyddogion hyn yn Dríumvir{, ac ymfalchient yn y titl

Phufeinig o I'raetors {a-TaTtjyoi). Italiaid gwirioneddol,

fel y gwelsom, ydoedd yr yrafudwyr cyntaf; ond ym-
ddengys i sefyllfa o bethau i gyfodi, mewn amrywiol
fanau, yn debyg iawn i'r hyn ddygwyddodd yn hanes

Ilhufain ei hun. Tyfodd i fynu nifer o daleithwyr gen-

edigol yn yr un ddinas a'r corph llywodraethol ; ac í'elly

tìurfiwyd dau (ac weithiau dri) o gyfundebau cydradd,

y rhai yn y pen draw a ymunasant, fel y patricians (yr

ai'glwyddi) a'r pìebians (y werinos). Gelîid rhoddi eng-

reiffliau o'r cyfryw sefyllfa pethau yn Corinth a Carthage,

ac o ddinasoedd rhydd Spain a Gaul ; ac nid oes genym
ni un rheswm fod Philippi' (yr hon oedd, medd Luc, yn
ddinas rydd) ' yn wahanol oddiwrth y IleiII ' (Conybeare,
i. 311, 313

; gwel hefyd Adams, Rom. Änt. 67).

DIONYS'IUS yr Areopagiad, neu farnwr Ilys Aì'eo-

pngus. Yn ei ieuenctyd dywedir iddo gael ei ddwyn i

fynu yn holl ddoethineb Athen, ac iddo fyned wedi hyn
i^- xiipht, Gj- mwyn perff'eithio ei hun yn y wybodaeth o

ddewin-seryddiaeth. Dywedir ei fod yn On pan fu farw
cia lachawdwr, ac wrth ganfod y tywyllwch gwyrthiol,

iddo grio allan :
* NaiII ai mae Duw natur yn dyoddef ei

hun, neu ynte mae yn cydymdeimlo ag un sydd yn dy-
oddef ' Argyhoeddwyd ef gan Paul yn Athen, a dywedir
iddo gael ei wneud ganddo yn esgob ar y ddinas hono

;

ac hefyd iddo gael ei losgi fel merthyr yno yn y flwyddyn
o.c. 95. Gwna yr hynafiaid allan taw ei wraig ydoedd
Damaris, yr hon a argyhoeddwyd ar yr un pryd ag ef

;

ond mae yr holl ystoriau hyn yn gorphwys ar draddodiad
yn unig—awdurdod mwy nag amheus.
DIRAGIIITH. Mae cariad yn ddiragrith pan y mae

yn hollol ddidwyll, a phan fyddo teimlad caredig dynion

yn tarddu o deimlad y galon (Rhuf. xii. 9). Y rhagrith

a gariodd Barnabas ff'wrdd ydoedd gwaith Pedr yn ym-
gadw oddiwrth fwyta gyd â'r cenedloedd, er y gwyddai
nad oedd Duw ddim wedi rhoddi un awd.urdod dros

wneud hyny (Gal. ii. 13).

DIRGËLWCH. Cyfarfyddir a r gair Groeg fxvaTÌipiov

yn fynych iawn yn y T. N., ac a gyfieithir bob amser yn
ein cyfieithiad ni yn ddirgelwch, galr a ddynoda, yn ei

ystyr gyftVediu, athrawiaeth anamgyffredadwy gan reswm
dynol, ac yn dangos anhawsderau, ac hyd yn od groes-

ddywedladau ymddangosiadol, y rhai nis medrwn ni eu

hesponio. Yn awr nid dyma ystyr y gair yn y T. N., er

taw hwn yw yr ystyr yn mha un y deallir ef yn gyffredin.

Ystyr gyntaf a chyffredin y gair fel yr arferir ef yno ydyw
dirgelwch, peth heb ei ddatguddio, peth heb ei ddatguddio

i'r byd, er efallai wedi ei ddatguddio i rif etholedig. Yn awr
mae hyn yn ystyr cwbl wahanol oddiwrth yr hyn ddeallir

wrth y gair dirgelwch, sef rhywbeth anamgyffredadwy.

Yn yr ystyr flaenorol nid oes dim yn ddirgelwch ond cyhyd
ac y parhaodd fod heb ei ddatguddio

;
yn yr ystyr olaf mae

peth yn ddirgelwch yr un fath ar ol a chyn y datguddiad.

At y blaenaf cymhwyswn y gair anwyhodedig ; at yr olaf

cymhwyswn y gair anwyhodadwy. Er esiampl, dyna'r

gosüdiad y gwnai Duw alw y cenedloedd a'u derbyn

i'w eglwys—yr oedd hwn mor ddealladwy ac amgyffred-

adwy'ac iddo unwaith alw disgynyddion y patrierch, neu
unrhyw osodiad eglur neu ffaith hanesyddol. Etto, tra

heb ei ddatguddio, neu, o'r hyn Ileiaf, tra yn orchuddiedig

odan ffigurau, neu arwyddluniau, parhaodd, yn iaith yr

Ysgrythyr, yn ddirgelwch ' oedd guddiedig er oesoedd

ac er cenedlaethau.' Ond wedi rhyngu bodd i Dduw i

ddatguddio y bwriad grasol hwn i'r apostolion trwy ei

Yspryd nid oedd yn ddirgelwch mwyach (Rhuf. xvi. 2.5,

26; 1 Cor. ii. 7-10; Eph. i. 9, 10; iii. 1-6, 9-11; vi. 19;

Col. i. 25-27). Yn yr holl adnodau hyn gwehr yn amlwg
fod yr apostol yn trin rhywbeth ydoedd wedi bod yn
ddirgelwch am oesoedd, ac a elwid oherwydd hyny yn

fj.va-Trípiov (dir-gelwch), ond a gyhoeddid yn awr yn amlwg;

ac nid am ddim ac ydoedd ynddo ei hun yn dywyll ac

anamgyffredadwy. Dyma hefyd, ni allwn sylwi, ydyw
ei ystyr yn y Septuagint ac yn yr Apocrypha, ac y mae

y ddau yn awdurdodau da ar fatterion beirniadol mewn
cysylltiad â phriod-ddull yr iaith Roeg fel yr ysgrifenid

hi gan yr apostolion.

Ac ni chyfyngir, hyd yn od yn y T. N., y gair i ddir-

gelion dwyfol. Arferir ef i ddarlunio rhai o natur gwbl

wahanol. Er esiampl, yr apostol, pan yn son am yr

yspryd gwrthgristionogol, a ddywed :
' Canys y mae

dirgelwch yr anwiredd yn gweithio eisoes' (2 Thess. xi. 7)

—h.y., yr oedd yspryd anghrist wedi dechreu gweitliio,

ond V mae ei weithrediad yn guddiedig ac heb ei ganfod.
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Mae efengyl Crist yn fendith ; mae yspryd anglirist yn
felldith. Gelwir y ddau beth yn ddirgelwch tra yr arosaut

yn guddiedig.

Mae un adnod Ue y gellir tybied fod yn rhaid fod i'r

gair dirgehoch, yr ystyr yn yr hwn y deallir ef yn gyíf-

redin—sef rhywbeth, serch ei ddatguddio, sydd yn anes-

poniadwy, a chau alhioedd dynol yn anamgyffredadwy :

'Ac yn ddiddadl, mawr yw dirgelwch duwioldeb ; Duw
a ymddangosodd yn y cnawd, a gyfiawnhawyd yn yr

yspryd, a welwyd gan angelion, a bregethwyd i'r cenedl-

oedd, a gredwyd iddo yn y byd, a gymerwyd i fynu mewn
gogoniaut' (1 Tim. iii. 16). Ond. nid oes angen am i hyn
fod yn eithriad i'r ystyr ac ydym wedi roddi i'r gair dir-

gelwch. Pan geir gair mewn brawddeg o'r Ysgrythyr
Santaidd á dau ystyr iddo, fel y trosglwydda y frawddeg,

gan nad yn mha un o'r ddau ystyr y cymerir, feddwl
gwahanol ond cyfaddas i'r amcan mewn golwg yn y
cysylltiad ; a phan fyddo un o'r deongliadau hyn yn
arnlygu ystyr cyffredin y gair yn yr Ysgrythyr Santaidd,

a'r Ilall yn rhoddi iddo ystyr yr hwn nid. yw iddo yn un
rhan arall o'r Ysgrythyr, mae rheolau beirniadaeth yn
gofyn yn eglur am i ni ddefnyddio y gair yn ol ei arwydd-
ocad cyffredin. Nis gall dim ein cyfiawnhau ni i roddi

iddo ystyr neillduol neu anghyffredin, oddieithr y gwnai
yr ystyron mwy cyffredin gynwys rhyw wrthuui neu
ffolineb. Nid felly y mae hi yma. Ystyr y frawddeg
yn eglur yw hyn :

' Mawr yn ddiau ydyw y dirgelwch

dwyfol o ba un y dyg ein crefydd ni y datguddiad ; Duw
a ymddangosodd yn y cnawd.' Nid yw y dirgelwch hwn
i gael ei ddeall yma yn ystyr gyffredin y gair ; oblegid

gan nad pa beth yw ei ystyr, mae yn gymhwysiadol at yr

holl erthyglau a enwir gan yr apostol. Gyd â'r eithriad

o'r cyntaf, nid yw y gair a ddeallir felly yn gymhwys-
iadol at un o honynt ; mae y rhan fwyaf o honynt yn
ffeithiau syml iawn, y rhai, yn mhell o fod yn anamgyff-
redadwy, a ellir eu hamgyff'red gan y meddyliau mwyaf
cyffredin : 'a welwyd gan angelion, a bregethwyd i'r cen-

edloedd, a gredwyd ynddo yn y byd, a gymerwyd i fynu
i ogoniant.'

Yn y T. N. defnyddir y gair dirgelwch weithiau i ddynodi
yr ystyr flSgurol, fel ar wahan oddiwrth yr un Uythyrenol,

a drosglwyddir mewn hanes, dammeg, alegori, gweithred
arwyddluniol, arddangosiad, breuddwyd, neu weledig-

aeth. Mae yr ystyr yma mor debyg i'r un sydd wedi ei

roddi eisoes, fel nad yw efallai fwy na chymhwysiad
neillduol o'r un ystyr. Mae yn eglur fod y gair yn cael ei

ddefnyddio yn gydmariaethol ; oblegid gan nad pa mor
amlwg bynag fyddo yr ystyr a fwriedir ei drosglwyddo
yn y ddammeg i'r deallus, mae yn dywyll mewn cydmar-
iaeth i'r ystyr llythyrenol yr hwn i'r anneallus a dry allan

yn fath o orchudd. Mae un yn agored i'r synwyrau

;

mae y Ilall yn gofyn ystyriaeth a threiddiad i mewn i

bethau. Efallai fod rhyw gyfeiriad at yr ystyr yma o'r

gair gan ein Harglwydd pan ddywedodd wrth ei ddis-

gyblion :
' I chwi y rhoddwyd gwybod dirgelwch teyrnas

Duw ; eithr i'r rhai sydd aîlan, ar ddammegion y gwneir
pob peth : fel yn gweled y gwelont, ac ni chanfyddant

;

rhag iddynt ddychwelyd, a maddeu iddynt eu pechodau

'

(Marc iv. 11, 12); mewn geiriau eraill, fel yr aroso, yn
ei berthynas â hwynt, yn ddirgehcch, yn beth heb ei

wybod. Yr oedd y gwirioneddau moesol, er esiampl, a
gyfeirid attynt yn nammeg yr hauwr, ac a ddygid allan

gan ein lachawdwr yn ei esponiad o honi, mor beU oddi
wrth fod yn ddirgelion, yn ystyr gyffredin y gair anara-

gyffredadicy, ac unrhyw betn yn y byd.

Yn yr ystyr hyn y defnyddir y gair dirgelwcli yn yr
adnod ganlynol :

' Dirgelwch y saith seren a welaist yn
fy llaw ddehau, a'r saith ganhwyllbren aur. Y saitli

seren, angelion y saith eglwys ydynt ; a'r saith ganhwyll-
bren a welaist, y saith eglwys ydynt' (Dat. i. 20). Drach-
efn, yn yr un llyfr :

' Mi a ddywedaf i ti ddirgelwch y
wraig, a'r bwystfil sydd yn ei dwyn hi, a'r hwn sydd a'r

.saith ben ganddo, a'r deg corn' (Dat. xvii. 7). Dyma
hefyd yw ei ystyr yn y geiriau hyn o eiddo yr apostol

:

' Y dirgelwch hwn sydd fawr ; eithr am Grist ac am yr
eglwys yr wyf fi yn dywedyd ' (Eph. v. 32 ; Campbell,
Gospels, ii. 60, 62, 64, 67, 75 ; iv. 102).

DISGYN, oddiar gefn ceffyl. Yn y Dwyrain ystyrid

hyn yn arwydd o barch. Yn yr Aipht gorfodid luddewon
a Christionogion, hyd o fewn ychydig tìyneddau, i ddisgyn
oddiar gefnau eu hasynod wrth baso Tyrciaid (Harmer,

Obs. ü. 351, 352). Ymddengys y ffynai arferiad gyffelyb

yn yr hen amserau. Pan yr oedd Rebeccah, darpar wraig
Isaac, yn nesau at beu ei thaith, dygwyddodd ei darpar

wr fyned allan i'r meusydd i rodio a myfyrio yn min
yr hwyr, a ' Rebeccah a ddyrchafodd ei llygaid, a phan
welodd hi Isaac, hi a ddisgynodd oddi ar y camel' (Gen.

xxiv. 63, 64). Pan gyfarfu Achsah, merch Caleb, â'i

thad, gan yr hwn yr oedd ganddi fiafr i'w geisio, ' hi a

ddisgynodd oddiar yr asyn' (Barn. i. 14). Abigail, gwraig

Nabal, pan ddaeth â rhodd i ddofi Uid Dafydd yn erbyn

ei gwr, pau ei gwelodd, 'a ddisgynodd oddiar yr asyn, ac

a syrthiodd ger bron Dafydd ar ei hwyneb, ac a yrngi-ym-

odd hyd lawr (1 Sam. xxv. 18, 23, 24). Pan welodd

Naaman, y Syriad, Gehazi, gwas Eliseiis, yn rhedeg ar

ei ol, 'disgynodd oddiar y cerbyd i'w gyfarfod ef' (2 Bren.

V, 21). Yn Damascus, ni chaniatteid gynt i luddewou
a Christionogion i farchogaeth ar geffylau, ond gorfodid

hwynt naill ai i gerdded trwy y ddinas, neu daflu eu

coesau yn groes i asynod (Wilson, ii. 326).

DIWYD, hoff o waith, a chyson wrtho. Busyhodies

neu bobl rodresgar ydyw y rliai a esgeulusant eu gorch-

wylion eu hunain, gan ymroddi i ymyraeth á matterion

dynion eraill (2 Thess. iii. 11). Business yw yr hyn mae
dynion yn wneud, neu ddylent wneud, trwy rinwedd eu

galwedigaeth neu eu hymddiried (Deut. xxiv. 5 ; lihuf

xii. 11).

DOETHINEB. 1. Callineb a medr i ganfod yr hyn
sydd briodol neu anmhriodol i'w wneud yn ol amgylch-

iadau amser, lle, personau, dull, neu ddiwedd gweithred

(Preg. xi. 12-14). 2. Gwybodaeth o'r gwyddonau a'r

celfyddydau : felly yr oedd Moses yn ddysgedig yn holl

ddoethineb yr Aiphtiaid (Act. vii. 22). 3. Dyfais, medr,

deheuigrwydd i gynllunio a chyflawni gweithiau cywrain

neu anhawdd. A'r cyfryw ddoethiueb y doniwyd Beza-

leel ac Aholiab i gynllunio y babell a'r phethau perthynol

iddi (Exod. xxxi. 2-11). 4. Cyfrwysdra yn cario allan

gynlluniau : y fath ydoedd doethineb Pharaoh wrth

ormesu yr Hebreaid (Exod. i. 10); a Jonadab, yr hwn a

gynlluuiodd sut y galìasai Amnon orwedd gyd ai hanner

chwaer (2 Sam. xiii. 3 ;
gwel hefyd Job v. 13). Gelwir j

tair olaf yn 'ddoethineb y byd hwn' (1 - Cor. ii. 6).

5. Craffder naturiol a grecldf : er esiampl, ni roddodd

Duw ddoethineb i'r estrys (Job xxxix. 17). 6. Gwir
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ddiiwiolcleb, ti-wy yr lion y dysgir gan Dduw ei ewyllys

i'r duwiol, yr hwn a geisia yr hyn sydd briodol, ac a

ochel 3'r hyn sydd anmlniodol, ac a feddylia am gyflawni

bob dyledswydd yn ei hamser priodol (Job xxviii. 28
;

Ps. xc. 12). Mae y ddoethineb hon sydd oddi uchod yn
rhodd neillduol o eiddo Duw; yn hiir, yn gwneud dynion

yn ofalus i ochelyd cyfeiliornad a phob peth pechadurus,

a glynu wrth wirionedd a santeiddrwydd
;
yn hedd-

ychol, yn tueddu dynion i wneud a chadw heddwch yn
mhlith eu gilydd cybelled ac y mae yn gyson â santeidd-

rwydd ; jn foneddigaídd, yn tueddu dyuion i ddyoddef
gwenclidau eu gilydd, ac i faddeu niweidiau, a deongli

pob peth yn yr ystyr oreu ellir roddi iddo ; mae yn
haicdd ei thrín, gan wneud i ddynion dderbyn yn rliwydd

gynghorion gair Duw, ac ymostwng i reswm a chyfar-

wyddyd ; mae yn llawn trugaredd a thosturi tuag at y
rhai sydd mewn tylodi ac angen, neu a dramgwyddas-
ant ; mae yn llawn ffnoìjthau da—caredigrwydd, haehoni,

brawdgarwch ; mae yn ddiduedd, heb roddi y flaenoriaeth i

v;n yn Ue arall oddiar resymau cnawdol ; mae yn ddiragrith,

gan dueddu dyn at wir santeiddrwydd, ac i fai'nu ei hun
Avrth y gyfraith yn ol yr hon y barna eraill (lago iii. 1 7).

7. Gelwir yr efengyl yn ddoethineb, ac y mae doethineb

Duw yn ddirgelwch, neu yn ddoethineb guddiedig ; am-
lygiad ydyw o ddybenion a chynlluniau doeth Duw mewn
perthynas i iachawdwriaeth dynion, a gwna hwynt yn
ddoeth i iachawdwriaeth. Nis gallasai un creadur ddat-

guddio hyn. Yn yr hen amseroedd gynt yr oedd yn
gwbl anadnabyddus yn mysg y ceuedloedd paganaidd, ac

yn anmherffaith, mewn arwyddluniau dirgel, yr amlygid
hi i'r luddewon, ac ni Iwyr ddeallir hi yn awr(l Cor. ii.

6, 7). 8. Gelwir Crist yn ddoethineb, ac yn ddoethineb

Duw; fel Duw mae'n anfeidrol ddoeth (2 Cor. ii. 24), fel

Duw-ddyn y cyfryngwr mae holl drysorau doethineb a

gwybodaeth yn guddiedig ynddo ef ; mae ganddo ddoeth-

ineb anfeidrol i drefnu amgylchiadau rliagluniaeth a gras

i sicrhau ein iachawdwriaeth ;
ynddo efy ceir yr amlygiad

cyflawnaf a godidocaf o ddoethineb a gwybodaeth Duw
(Col. ii. 3); gwneir ef gan Dduw i ni yn ddoethineb

;

mae yn datguguddio yn achubol i ni natur ac ewyllys

Duw, ac yn ein gwneud yn ddoeth i iachawdwriaeth

(1 Cor. i. 80). Doethineb a gyfiawnheir gan ei phlant ei

hun : taw nid gloddestwr neu yfwr gwin ydoedd lesu

Grist, ond person perffaith gyílawn a'r gwir Fessiah, y
credir ynddo, y proffesir ei enw, ac y profir trwy ym-
ddygiad ei ganlynwyr ; a chydnabyddir fod yr efengyl,

a'r wir dduwioldeb sylfaenedig ami, yn llawn doethineb,

santeiddrwydd, a chyfiawnder, a chan y cyfryw a ym-
roddant i astudio ac arfer santeiddrwydd a amddiffynir

yn erbyn hoU wrthddadleuon gweigion yr annuwiol
(Matt. xi. 19). Mae genau y doeth yn llefaru doetlùneb:

pan mae ymddiddanion eraill yn Uygredig neu wag, mae
yr eiddo ef yn dduwiol ac addysgiadol, yn tarddu o

wybodaeth o Dduw, yn troi at bethau dwyfol fel eu
testun, ac yn tueddu i wneud dynion yn ddoeth i iach-

awdwriaeth (Ps. xxxvii. 130). Yn noethineb Duw, nid
adnabu y byd trwy ddoethineb mo Dduw: gwnaeth Duw
drefu mor ddoeth fel taw nid trwy ddai'ganfyddiadau o

Dduw yn ngweithredoedd natur a rhagluniaeth, na thrwy
eu hoU philosophi, y darfu i'r paganiaid gyrhaedd gwyb-
odaeth wrioneddol ac achubol o Dduw (1 Cor. i. 21).

Doethineb y byd hwn a'i dywysogion, yr hon a ddiddymir.

ydyw eu caUineb cnawdol yn trefnu amgylchiadau tym-
horol neu wladol, neu y moes-wersi perthynol i'r pwnc,

y rhai a achosant ddinystr yn hytrach nag y diogelant

ddyn rhagddo (1 Cor. ii. 7). Doethineb gnawdol ydyw
y cyfrwysdra a'r callineb cnawdol yr hwn sydd yn tueddu
i helpu achos pechod neu amcanion hoUol fydol (2 Cor. i.

12). ' Diau mai chwychwi sy bobl, a chyda chwi y bydd
marw doethineb '—h.y., mewn gwawdiaith, tybiwch mai
chwychwi ydyw yr unig bobl ddoeth, a phe byddai i

chwi farw y darfyddai gwybodaeth o bethau dwyfol
allan o'r tii"' (Job xii. 2). Mae gwatwarwyr yn ceisio

doethineb, ond yn methu ei chael; nid yw eu cynygiadau
tuag at gyrhaedd gwybodaeth ond eu gwneud yn feilch-

ion a hunau-ddigonol (Diar. xiv. 6). Pregethu yr efengyl

â geiriau doethineb, neu eiriau doethineb dyn, neu ragor-

iaeth ymadrodd, ydyw gwneud hyny gyda hyawdledd
chwyddedig ac annaturiol (1 Cor. i. 17 ; ii. 1, 4).

DOE, dinas ar lan Môr y Canoldir, ynghylch naw
miUtir, yn ol Jerome, ar y gogledd o Cesarea. Yn yr hen
amseroedd yr oedd ganddi diriogaeth yn gysylltiedig â

hi, ac yr oedd ganddi ei brenin ei hun (Jos. xi. 2 ; xii.

23). Cymerwyd hi gan Josua, a rhoddwyd hi i Iwyth
Manasseh ; ond nid oeddynt yn alluog i yru y trigolion

allan, y rhai a barhauasant i drigo yno (xvii. 11-13).

Ymddengys ei bod ar ol hyn yn Ue o gryn gryfder,

oblegid gwarchaeodd Antiochus Sidetes arni, ynghylch
140 c.c, â byddin fawr. Tryphon, yr hwn oedd wedi
trawsfeddianu gorsedd Syria, a íFodd iddi, ac er yr

ymddengys ei bod wedi ei gwarchae yn fanwl ar y tir ac

ar y môr, diaiigodd o honi mewn Uong (1 Maccab. xiii.

31, 32; XV. 10, 11, 13, 14, 25, 37). Mae teithwyr

diweddar wedi adnabod safle Dor yn Tantura, sefyllfa yr

hon a ymddengys fel yn cyduno yn Ued dda â'r un a

briodohr i Dor gan Jerome. Nid oes ond ychydig o dai

truenus i'w cael yn Tantura, yr hon sydd yn gorwedd yn
ymyl môrrgiUach fechan. Y mae carneddau tra eang o

adfeiliau yn y Ue (Wilson, ii. 249).

DO'THAN, y fan Ue cafodd Joseph ei frodyr, a Ue y
gwerthasant ef i'r Ismaeliaid (Geu. xxxvii. 17, 25-28).

Yma hefyd y darfu Eliseus daro y Syriaid a ddanfonwyd
i'w ddal ef â daUineb (2 Bren. vi. 13-20). Oddiwrth yr

adnodau diweddaf cawn taw dinas ydoedd ; ond gallasai

fod rhan o wlad yn gysylltiedig â hi yr hon âi dan yr un
enw. Gosoda Eusebius a Jerome hi ddeuddeg miUtir

lihufeinig o bellder i'r gogledd o Samaria ; ac yn y sef-

yllfa hono cafodd Dr. Robinson tell (twmpath neu glawdd)

gwyrdd Avedi ei nodi yn eglur, ac yn dwyn, yn ngenau y
bobl gyífredin, yr enw Dothan; ac wrth droed y tell mae
fíynon a elwir EI-Hufireh, yr hon sydd wedi ei hesgeuluso

gan yr hoU deitliwyr diweddar, gan nad yw ar y ffbrdd

gyffredin. Darfu R. Parchi ei nodi yn gywir yn y bed-

waredd ganrif ar ddeg (Robinson, Ees. iv. 122).

DRACH'MA, dernyn o arian Attic, ond yn cael ei

gylchdaenu yn mhlith y Rhufeiniaid. Cyfrifid ef o'r un
werth a'r denarius Rhufeinig, yr hwn ydoedd yn 7-^c.

o'n harian ni. Yn Luc xv. 8, 9 cyfieithir ef yn anmhri-

odol yn ' ddryll o arian.' Dylasid gadael y gair yn
anghyfiaith.

Y didrachma (íi? Spa-^/itj), drachma dyblyg ; deruyn o

arian o'r un werth a dau drachmíB, ac hefyd hanner sicl

luddewig. Yn Matt. xvii. 24 cyfieithir y gair yn anmhri-

odol yn 'deyrnged neu dreth.' Yma hefyd dylasid gadael
29
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y gair heb ei gyfieithu, fel y dylasid gwneud gydag enwau

pob math o arian dwyreiniol.

DRAIG. Priu mae eisiau dweud nad ydyw y cread-

uriaid auferth hyll, yn modolaeth y rhai y credid yn yr

hen amseroedd, ac o'r rhai y rliydd naturiaethwyr ddes-

grifiadau, ddira ond creaduriaid dychymyg. Ac oherwydd

hyn y mae yn resyn i'w henwau gael eu dwyn i mewn i'n

cyfieithiadau ni ac eraill o'r Ysgrythyrau, gan fod cysyll-

tiad diýchfeddyhau yn bai'od i awgrymu y syniad taw

creaduriaid anferth dychymygol yw y rhai y sonir am
danynt, yn enwedig feüy obíegid yr anhawsder i bender-

fynu pa anifeiliaid a olygir.

Yn y C. C. o'r H. D. draig ydyw y gair a arferir am y
gair Hebraeg jn, than^ pjl, thanin^ D''in, thanim. Nid ym-
ddengys ei fod yn enw ar un math neiUduol o greadur

;

cynwys anifeihaid yn gwahaniaethu mewu rhyw, heb fod

yn debyg mewn dim, oddigerth mewn bod yn anferth, diíî-

aith, a dinystriol i ddyn. Cynwysai yn eghir anifeihaid

tir a dwfr ; ac anifeiliaid dwfr y rhai a drlgent mewn
afonydd ac yn y môr, yr hyn a ddengys fod i'r gair ystyr

gyfíredin.

Yn yr adnodau canlynol defnyddir y gair am drigoHon

y dyfroedd : 'A Duw a greodd y Drjn, thaninim, (C. C. y
môrfeirch) mawriou, a phob ymlusgiad byw, y rhai a
heigiodd y dyfroedd yn eu rhywogaeth' (Gen. i. 21). 'Ti

yn dy nerth a berthaist y môr ; dryUiast benau D^J*Jn,

thaniniin (C. C. dreigiaìi), yn y dyfroedd' (Ps. lxxiv. 13).
' Efe a ladd y pjn, ihanin (C. C. y ddraig), sydd yn y môr'
(Esa. xxvii. 1). Yn Ezec. xxix. 3 sonir am Pharaoh,
brenin yr Aipht, dan y gydmariaeth o p^in, thanim, mawr
(C. C. y ddraig fawr) 'yr hwn sydd yn gorwedd ynghanol
ei afonydd, yr hwn a ddywedodd, Eiddo fi yw fy afon, a
mi a'i gwneuthum i mi fy hun.' Yr un modd hefyd xxxii.

2-4, yu yr annerchiad at Pharaoh :
' Yr ydwyt ti fel

Û^On, thanim (C. C. morfil), yn y moroedd, a daethost allan

gyd á'th afonydd, cythryblaist hefyd y dyfroedd á'th

draed, a methraist eu hafonydd hwynt. Minau a daenaf
fy rhwyd arnat, a hwy a'th godant yn fy rhwyd i. Gad-
awaf di hefyd ar y tir, taflaf di ar wyneb y maes' &c.

Yma, heblaw cael darluniad o drigianydd y dyfroedd,
cawn ef wedi ei ddwyn i dir sych (gwel hefyd Job vii. 12).

Nid yw yn Uai amlwg y gelwid anifeihaid y tir yn
thanim. Darlunir hwynt fel yn trigianu yr anialwch, ac

yn enwedig adfeihau dinasoedd. 'Yr ydwyf,' medd Job,
' yn frawd i'r thanim (C. C. dreigiau), ac yn gyfaiU i gyw-
ion yr estrys' (Job xxx. 29). Nis gallasai byth feddwl
am ddweud ei fod yn frawd i bysgod neu grocodiles, neu
drigohon eraill y môr. Mae yr estrys, yr adar eraill a
gyfeirir attynt yma, yn mynychu gwastad diroedd tyw-
odog anial, Ue y gallant gi-wydro yn mhob cyfeiryd, a'r

rhai a'u croesant hwynt gyda buandra anamgyífredadwy.
'A Babilon, prydferthwch y teyrnasoedd, gogoniant god-
idowgrwydd y Caldeaid, ni chyfaneddir hi yn dragywydd

;

ond anifeiliaid g^yylltion yr anialwch a orweddant yno,
a'u tai liwynt a lenwir o ormesiaid, a chywion yr estrys

a drigant yno, a'r ellyllon a lamant yno ; a'r cathod a
gyd-attebant yn ei gweddwdai a'r thanim (C. C. dreigiau)

yn y palasoedd hyfryd' (Esa. xiii. 19-22; gwel hefyd
xhii. 19, 20). Cyhoeddir bam gyfíelyb uwch ben Idumea:
' genedlaeth i genedlaeth y difíeithir hi ; ni bydd cyn-
niweirydd trwyddi byth bythoedd. Y pehcan hefyd a'r

draenog a'i meddiana
; y dyUuan â'r gigfran a drigant

ynddi ; ac efe a estyn ai'ni hnyn anrhefn, a meini gwag-
edd. Cyfyd liefyd yn ei phalasau ddrain, danadl, ac
ysgall o fewn ei cheurydd, a hi a fydd yn drigfa thanim
(C. C. dreigiau), yn gyntedd i gywion yr estrys' (xxxiv.

10, 11, 13 ; darliener hefyd ad. 14 a 1.'5, a xxxv. 7). Yn
Jer. ix. 10, 11, mae genym ddarhiniad bron mor daraw-
iadol o anghyfanedd-dra :

' Dros y mynyddoedd y codaf
wylofain a chwynfan, a galar dros launerchau yr anialwch,

am eu Ilosgi hwynt, fel na thramwyo neb trwyddynt ac

na chlywir Uais ysgrubliaid; adar y nefoedd a'r anifeiliaid

hefyd a giliasant ; aethant ymaith. A mi a wuaf Jeru-

salem yn garneddau, ac yn drigfa thanim (C. C. dreigiaii),

a dinasoedd Judah a wnaf yn ddifíaethwch heb breswyl-

ydd ' (gwel hefyd x. 22 ; xiv. 6 ; xhx. 33).

Mae yr adnodau hyn yn dangos yn eglur taw creadur-

iaid gwirioneddol ydoedd thanim yr Ysgrythyrau, ac nid

creaduriaid dychymygol y Groegiaid a'r Rhufeiniaid, a
hen genedloedd eraill. Creaduriaid gwirioneddol oedd y
rhai eraill a enwid, ac nid oes un rheswm nad ydoedd y
thanim felly. Nis medrwn ddweud pa fath greaduriaid

oedd y tìianim a drigfanent anialdiroedd ac adfeiliau din-

asoedd. Tyb gyft'redin yw taw seirph oeddyut—seirph
mawrion, gwenwynig, marwol ; tyb a ymddengys mor
debygol ac unrhyw un arall, yn enwedig gan y byddai

seirph yn dueddol i wneud eu trigfa ynghanol gweddiUion
dinasoedd, ac hefyd oblegid y defnyddir y geiriau thanim

a thaninim am seirph yn Exod. vii. 9-12. Gallasai fod

amryw fathau o lionynt, bychain a mawrion, ac nid yw
yn angenrheidiol cau allan y drychfeddwl o fod creadur-

iaid eraill heblaw seirph yn gynwysedig yn y geiriau hyn,

megis y cynwysid mathau cwbl wahanol o greaduriaid yn
mhlith tlianim y dyfroedd.

Rhoddir ychydig o nodweddau y thanim yu yr Ysgryth-

yrau. Jeremiah, pan yn darlunio sychder echrydus, a

ddywed : 'A'r asynod gwylltion a safasant yn y Ileoedd

uchel, yfasant wynt fel thanim (C. C. dreigiau), eu Uygaid

hwy a ballasant am nad oedd gwellt' (xiv. 6). 'Y thanim

(C. C. ?/ dreigiau) a dynant allan eu bronau, a rhoddant

sugn i'w cenawon ' (Galar. iv. 3). Byddai hyn yn gym-
hwysiadol at forfilod a chreaduriaid Uaethog eraill. ' O
herwydd hyn galaraf ac udaf ;

gwnaf alar fel thanim'

(C. C. drcigiau ; Micah i. 8). ' Rhyw lais uchel, cau,

rhuawl, o'r fath fwyaf echrydus ydyw Ilais y crocodile, ac

mae wedi ei gydmaru i fuguniad tarw ' {Edin. Ency. vii.

SS.^). Mae seirph yn gollwng aUan swn chwibanllyd,

ond nid ydym yu gwybod fod chwibaniad neu hisiad un
creadur yn debyg i alaru ueu udo.

' Nebuchodonosor, brenin Babilon, a'm hysigodd i ; efe

a'm gwnaeth fel llestr gwag ; efe a'm Ilyncodd fel thanin

(C. C. draig); ac a lanwodd ei fol o'm dauteithion ; efe

a'm bwriodd i allan' (Jer. li. 34). Ymddengys fod genym
yma fwy nag un cyfeiriad at seirph. Mae rhai mathau

wedi ymosod ar eu hysglyfaeth, yn ymdroi o'i gwmpas yn
dyrch, ac yn ei ddryllio i farwolaeth. Mae y duU hwn o

gymeryd gafael yn eu hysglyfaeth yn cael ei gyfyngu i'r

fath fwyaf o honynt. Mae y mathau lleiaf yn medru dal

â'u safnau a'u danuedd, a chadw eu hysglyfaeth. Nid oes

dim cnoi ar y bwyd, llyncir ef yn gyfan. Er rhwyddhau

eu Ilynciad mae gwneuthuriad esgyrn yr ên yn bur hynod.

Gallant agor eu safn yn eang iawn, a Ilyncu creaduriaid

Uawer mwy eu maint nag ellid dybied oddiwrth faintioli

cyfí'redin y creadur. Mae y hoa-constrictor yn esiampl
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hyiiod o liyn. ' Hi ydyw y fath fwyaf o seirph, gan ei

bod dros ugain troedfedd o hyd, neu yn ol tystiolaeth rhai

teithwyr, mae hi yn fwy na chymaint arall o hyd. Gall

lyncu ceirw, geifr, a dynion yn gyfain. Pan gynyga ei

hysglyfaeth ei gwrthwynebuj ymddolena o'i gwinpas ac a'i

gwasga i farwolaeth. Trwy ddrylho esgyrn y hvffalo dug
ef i gyflwr digon meddal i'w lyncu yn gyfan. Ymgroga
gerfydd ei chynffbn oddiar gangenau pren, ac yn y duU
hwn mae yn barod i ddisgyn ar unrhyw greadur ddyg-
wyddo baso dano. Weithiau ymglyma â phren gerfydd

ei chynifon, gan adael i'w chorph nofio yn yr afonydd

hyny lle mae ychain ac anifeihaid eraill yn dyfod i yfed

dwfr, pan yr ymesyd amynt ac yr ymddolena yn angeuol

o'u cwmpas. Pa un a wnawn ni olygu lled ei safn ac

ystwythder ei cheg, a'i gaUu dirfawr canlynol i lyncu ; y
grym dryìhawl arswydus a arfera pan ymddolena ei chorph

fel rhafl' yn angeuol dyn am gorph ei hysglyfaeth ; ei

dewrder ; neu ei gaUu symudawl, gan y medr esgyn coed-

ydd, neu fyned i afonydd, Uynoedd, a'r môr, y rhai a fedr

nofio gyda buander mawr—mae genym reswm i'w chyfrif

yn un o'r creaduriaid mwyaf dyrchrynUyd yn y gwledydd
poethion. Gwallgofrwydd fyddai ymosod arni pan yn
edrych am ymborth, ond wedi gorlenwi ei hun ag ymborth
mae y fuddugohaeth yn un hawdd. Mae absenoldeb ys-

pagau gwenwyn yn ei rhwystro i greu cymaint o arswyd
a seirph mwy a gwenwynig' (Ech'n. Ency. xv. 4.53, 4.'56).

Yn Llyfr y Datguddiad mae y gair dranj (Gr. SpáKwv) yn
cael ei arfer yn arwyddluniol am y gaUu mawr anghrist-

aidd (xii. ,3-17; xiii. 2, 4, 11 ; xvi. 13), ac hefyd am yr
'hen sarph, yr hon a elwir Diafol a Satan' (xii. 9; xx. 2).

DRAIN, enw cyflfredin ar lawer o blanigion neu frysg-

I. Rhamnus spinl .Cliristi. 2. Ononis spinosa. 3. .«olannm spiiiosum. í. Pruuus sylYustris.
5. Lycìuni horridum.

wydd pigog. Yn yr Ysgrythyrau, yn neiUduol yn yr
H. D., arferir nifer mawr o eiriau am danynt, ond mae

yn anmhosibl gwahaniaethu y gwahanol rywiau. Nid
oes dim yn gyfîredin i'n harwain ni i ddewis un o flaen

y Uall o'r planigion pigog neu ddrainog Uviosog a geir yn
Mhalestina (Rosen. Bot. 198-219). Yn y T. N. cyfar-

fyddwn â'r geiriau drain, mieri, ac ysgaU, ac yn absenoldeb

geiriau mwy penodol, rhaid i ni ymíbddloni arnymt.

DRÜSIL'A. [Herod.]
DRYCH. Er y cyfeirir at ddrycliau {ìoohing-gìasses)

mewn amrywiol adnodau yn ein cyfieithiadau cyíFredin,

yr oeddynt yn anadnabj'ddus i'r hynafiaid. Yr oedd
ganddynt, fodd bynag, ddrychau o fetel cymysgedig, copr

yn benaf, wedi eu gwneud gyd ar gofal mwyaf, a'u

caboh i'r graddau eithaf (WiUtinson, Ane. Egypt, ii. 345).

Dyna'r fath ddrychau a ddygodd gwragedd Israel gyda
hwynt o'r Aipht, oblegid o honynt hwy y gwnawd 'y noe

bres, a'i throed o bres ' (Exod. xxxviii. 8). At y cyfryw

y mae cyfeiriad yn Job xxxvii. 18 : 'A daenaist ti gyd ag
ef yr wybren, yr hon a sicrhawyd fel drych toddedig

;

'

mae drych {loolcing-glass) yn hoUol anmhriodol ; mae
'drych toddedig' yn darawiadol iawn. GaUwn .sylwi fod

y ddwy adnod hyn yn cyfeirio at yr hen araserau. Yr
oedd yr hen ddrychau gynt o ffurf gron, ac yr oedd coe^u
iddynt (Gesen. 171), a chariai eu perchenogion hwynt yn
eu dwylaw (Jahn 64). Enwir hwynt yn mysg addurn-

iadau ' merched beilchion Sion ' (Esa. iii. 23). Mae yr

apostol Paul yn egluro sefyUfa anmhei-ffaith ein gwybod-
aetli ar y ddaiar trwy yr arddangosiad gwan-oleu a adlew-

yrchid gan y cyfryw drychau : 'Canys gweled yr ydym yr
awrlion trwy ddrych, mewn dammeg ; ond yna wyneb
yn wyneb

; yn awr yr adwaen o ran, ond yna yr adüab-
yddaf megis y'm hadweinh-' (1 Cor. xiii. 12). Ÿn 2 Cor.

iii. 1 8 a lago i. 23 dylai y Saeson arfer dryclt yn Ue gicydr

neu ìoolnng-glass.

DU, DÜWCH, yn cael ei gymhwyso at byrth, croen,

wyneb, gwisg, ac yn arwyddo helbul mawr, gofid, a galar

chwerw (Job xxx. 30 ; Jer. xiv. 2 ; viii. 21 ; Gal. iv. 8 ;

Mal. iii. 14); ond pan y cymhwysir at waUt y pen,

arwydda brydferthwch, ífresni, ac iechyd (Lef. xiii. 37 ;

Can. V. 11). Er dangos arswyd, gofid, a chystudd yr

luddewon a'r Assyriaid, dywedir :
' Pob wyneb a gasgl

barddu' (Joel. ii. 6 ; Nah. ii. 10). Gelwir uttern yn 'niwl

(Sais. duicich) y tywyUwch.' Nid oes dim Uwyd-oleu gob-

aith na thrugaredd yno ; dim ond poen, gwasgfa, ac

anobaith tragywyddol (Judas 13).

DUC, gair wedi tarddu o'r Lladin dux, yr hwn a
arwydda benaeth neu arweinydd. Arwydda y gair Heb-
raeg a gyfieithir duc arweinydd teulu neu Iwyth, ac

arferir ef yn neiUduol am flaenoriaid neu benaethiaid yr
Edomiaid (Gen. xxxvi. 1Ô-21, 29-30, 40-43; Exod. xv.

15 ; 1 Cron. i. 51-54). Yn Jos. xiii. 21 gelwir tywysogion

Midian yn 'dduciaid Sihon;' ond gair Hebraeg gwalianol

sydd yn cael ei arfer yno. Ond er y cyfattebai y gair

duc, yn ei darddiad, i ystyr yr un Hebraeg, mae wedi hir

beidio dwyn yr arwyddocad yma, ac nid yw yn awr ond
enw a roddir i un o raddau y pendefigion Saisonig. Ni
ddylasai, gan hyny, gael ei ddefnyddio yn y C. C, gau
nad yw yr enw yn gymhwysiadol at yr Edomiaid neu'r

Midianiaid, fel y dygwydd yn gyffredin pan elwir heu
bethau wrth enwa\i diweddar.

DUL'SIMER, offeryn peroriaeth. Ni chyfarfyddir ar
gair ond yn rhes yr oflerynau peroriaeth a ddefnyddiwyd
gan Nebucliodonosor i alw ei ddeihaid i addoh y ddelw
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aur a gyfodasai yn ngwastadedd Dura (Dan. iii. 5, 10, 15).

Arwyddocad y gair gwreiddiol am dulsimer ydyw pib

ddyblyg a chôd, bagpîpes. Gair Caldaeg ydyw rT'JÈÜID,

ac y mae y gair Groeg crvfi(pa)i>la wedi ei gymeryd i mewn
i'r iaith Galdeaeg, yn union fel yn bresenol y gelwir yr

oíferyn hwn yn Itah ac Asia Leiaf yn zamhogna (581).

DU'MAH, un o ddeuddeg meibion Ismael (Gen. xxv.

14), ac enw llAvyth, ei ddisgynyddion efallai, yn erbyn y
rhai y mae bygythiad prophwydoliaethol yn Esa. xxi. 11,

12. Mae rhai ysgrifenwyr Ai'abaidd yn cofîhau dau
le o'r enw yma—Dumat el Irak—h.y., Dumah o Irak

;

a Dumat el Djendel—h.y., Dumah y Graig. Yr olaf,

mae'n debygol, yw Dumah yr Ysgrythyr, a gorwedd raewn

dyfiryn ar gyíîiniau anialwch Syria, ac yn gwynebu ar

Irak, a thaith saith neu bum diwrnod o Damascus, a'r

hAvn a amddifiynir gan gastell cadarn ar esgynfan. Gellir

casglu nad ydoedd Dumah yr Ysgrythyr ddim yn mhell

o Idumea, oddiwrth fod 'y llais yn galw ar Dumah o

Seir.'

DU'RA, gwastadedd yn nhalaeth Babilon, lle y gosod-

odd Nebuchodonosor i íÿnu y ddelw aur i'w ddeiliaid i'w

haddoli (Dan. iii. 1-7). Yn ol yr hanesydd Polybius yr

oedd yn gyfleuedig yn Mesopotamia, wrth enau yr afon

Chebar neu Chaboras. Mae yn anialwch yn bresenol, a

chrugyn dilun yma ac acw ar hyd ei wyneb, gweddiIJion

hen adeiladau (Layard, Nin. and Bah. 470). Ond gan y
dywed Daniel ei fod yn ' nhalaeth Babilon,' tybir ei fod

yn rhy bell oddiwrtli y brifddinas. Mae M. Oppert yn ei

osod mewn dyffryn ar y dehau-ddwyraÌD. o Babilon, lle

mae crugyn a elwir Dowair neu Duair, yr hwn a ystyria

efe yu llygriad ar yr hen enw Dura.

DWFIi, a arwydda nid yn unig yr elfen a elwir felly,

ond defnyddir ef yn aml yn yr Ysgrythyrau yn fiigurol.

Efallai nad oes un gair yn cael ei ddefnyddio yn fwy aml
a mwy amrywiol mewn ystyr fíìgurol na dwfr. Mae y rhai

caîjlynol yn rhai o'r ystyron. Arferir ef— 1. Am ddylan-

wadau yr Yspryd Glân (Esa. xliv. 3; Ezec. xxxvi. 25-27;
loan vii. 37, 38). 2. Am fendithion ysprydol (Esa. lv. 1;

loan iv. 10), yn neillduol i ddynodi heddwch a chysur

(Ps. xxiii. 2): 'Efe a'm tywys ger llaw y dyfroedd tawel.'

3. Am fendithion nefol :
' Oblegid yr Oen, yr hwn sydd

ynghanol yr orsedd-fainc, a'vi bugeilia hwynt, ac a'u har-

wain hwynt at tíynonau bywiol o ddyfroedd' (Dat. vü.

17; gwel hefyd xxi. 6; xxii. 1, 17). 4. Am bleserau

priodasol cyfreithlon :
' Yf ddwfr o'th bydew dy hun

'

(Diar. V. 15); am rai anghyfreitJilon :
' Dyfroedd lladrad

sydd felus' (ix. 17). 5. Am ofidiau a chystuddiau (Ps.

Ixvi. 11, 12; lxix. 1; Esa. xliii. 2; Galar. iii. 54; Ps. xliii.

7). A dyna paham yr amlyga ein Gwaredwr ddyoddef-
iadau trwy son am 'gael ei fedyddio â bedydd' (Matt.

XX. 22, 23)—h.y., ei suddo mewn dyoddefiadau mawrion
ac amrywiol. 6. Am dyrfaoedd o bobl (Ps. cxxiv. 2, 4,

5; Dat. xvii. 15), yn enwedig byddinoedd mawrion (Esa.

viii. 7, 8 ; Jer. xÌvi. 7, 8 ; xlvii. 2). 7. Am gymhorth gan
genedloedd eraiU (Jer. ii. 18).

Pan ddywedodd ein Harglwydd, ' Pwy bynag a roddo
i chwi i yfed gwpanaid o ddwfr yn fy enw i, am eich bod
yn perthyn i Grist, yn wir meddaf i chwi, ni chyll efe ei

AYobrwy' (Marc ix. 4), mae y drychfeddwl cyfí'redin yn
amlwg i bob darllenydd, sef na fyddai i un gwasanaeth a
wueid i un o ddisgyblion Crist, oddi ar gariad at Grist,

fyned heb ei wobrwyo ; ond yr ydym ni yn yr hinsoddau

rawy cymhedrol hyn yn dueddol i feddwl fod y gymwynas
a enwir gan Gi'ist yn ymddangos mor fychan a dibwys
nes yr ydym yn barod i edrych arni fel peth chwerthinus.
Ond ni wnai ymddangos felly i un o drigolion y Dwyrain,
ac ni wnai ymddangos yn y goleu hyny i'r disgyblion,

wrth y rhai y traethodd y geiriau. Mae darparu dwlr
ar gyfer teithwyr yn cael ei ystyried, hyd yn od yn y
dyddiau presenol, yn fatter o gymaint pwys fel mae Uawer
o bobl y Dwyrain yn myned i draul fawr i adeiladu ftyn-

onau i'r dyben hyny. 'Ceir hwynt,' medd Dr. Chandler,

'nid yn unig yn y trefydd a'r pentrefi, ond yn y meusydd
a'r gerddi, ac ar ochrau'r fíÿrdd, a llwybrau sathredig ar

y mynyddoedd. Mae llawer o honynt yn rhoddion pobl

dyn-garol tra yn fyw, neu wedi eu gadael ganddynt yn
eu testamentau ar ol marw. Mue y Tyrciaid yn cyírif y
weithred o'u hadeiladu yn un rinweddol, ac nid yn aml
yr ant fíbrdd, ar ol ymolchi a thori syched, heb fendithio

yn ddiolchgar enw a choffadwriaeth y sylfaenwr (Harmer,

Obs. i. 461, 464).

DWYFPtONEG. 1. Dernyn o arfogaeth amddiffynol

i ddiogelu y bronau a'r rhanau bywiol, yn enwedig y
galon, mewn brwydr (1 Bren. xxii. 34). Arferir y gair

hefyd am arfogaeth ysprydol :
' Dwyfroneg cyfiawnder

'

(Esíi. lix. 17; Eph. vi. 14); 'dwyfroneg ffydd a chariad

'

(1 Thess. V. 8 ; gwel hefyd Dat. ix. 9, 17).

2. Rhan o wisg yr arch-ofí'eii'iad. Yr oedd yn rhych-

want ysgwar, a chwedi ei gwneud o'r un defnyddiau a'r

ephod. Yr oedd deuddeg o wahanol feini gwerthfawr

wedi eu gosod ynddi, ac enw un o'r Uwythau ar bob un
honynt. Yr oedd y rhai hyn wedi eu gosod mewn aur,

ac yn bedair rhestr, tri yn mhob rhestr ; ond mae yr

enwau roddir arnynt yn ein cyfieithiad ni yn rhai ansicr.

[Meini Gwkrthfawk.] Yr oedd y ddwyfroneg Avedi ei

rhwymo wrth fron yr arch-offeiriad gan gysylltiad y ddwy
gongl a'i ysgwyddau, a'r ddwy gongl isaf a gwregys yr

ephod. Wrth ei gwisgo cariai y deuddeg llwytli, fel ar

ei galon, ger bron Duw. Gelwid hi yn ddwyfroneg barn,

gan y cynwysai yr L^rim a'r Thummin, a hyny efallai

oherwydd taw trwyddi hi y cyrhaeddai yr Hebreaid

wybodaeth o farn neu ewyllys Duw raewn perthynas i

achosion dyryslyd (Lef xxviii. 15-30; Num. xxvii. 21;

1 Sam. xxviii. 6 ; xxx. 7, 8).

DWRN, y Uaw ynghauad, naiU i daro rhyw un, neu

i ddal rhywbeth (Exod. xxi. 18). Dwrn amciredd yw
y moddion pechadurus trwy y rhai y gorthrymwn ac y
niweidiwn eraill (Esa. lviii. 4). Mae Duw yn casglu y
gicynt yn ei ddyrnau; mae efe yn medru yn hawdd ei

'luddias neu ei gyffroi wi-th ei ewyllys (Diar. xxx. 4).

DWYRAIN. [CoMPOD, Prip Fanau'r).

DYFAL BARHAD, glynu wrth un cwrs o fywyd neu

weithredoedd, serch anhawsderau neu wrthwynebiad

(Eph. vi. 18). Gan nad pa ddiftygion rhanol o ras a

deimla y saint; ac er, pe gadewid hwynt iddynt eu hunain,

y collent eu holl ystôr o ras ; ac er fod gwyliadwriaeth, a

moddion eraiU sefydlogrwydd, yn angeurheidiol i'w dyfal

barhad yn eu sefyllfa a'u gyrfa rasol, etto mae eu syrthiad

ymaith cyflawn neu orphenol o'r sefyllfa hono yn anghyson

a lliaws o adnodau
;
yn anghyson a chariad, cyfiawnder,

doethineb, a ffyddlondeb anghyfnewidiol Duw
;
yn an-

nghyson a'i fwriadau digyfnewid, ei addewidiou, ei gyf-

aramod, a'i Iw ; yn anghyson ag anrhydedd y Tad, fel eu

dewisydd, a'u rhoddwr i Grist fel ei wobrwy, ac fel eu
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sefydlydd a'u ceidwad
;
yn anghyson ag anrhydedd y

Mab, íel eu prynwr, eu heiriolwr, eu hadeiladydd, eu
bugail, eu priod, eu bywyd, ac yn un a hwynt mewn
oorph ac yspryd ;

yn anghyson ag anrhydedd yr Yspryd
Glàn, yr hwu sydd yn trigo yn drigianydd parhavis

ynddynt, yn weithiwr, yn ddiddanydd, yn ífynonell yn
tarddu i fynu i fywyd tragywyddol, yn sel eu prynedig-

aeth, ac yn emest o ogoniant (Job xvii. 9 ; Diar. iv. 18;
X. 25 ; Esa. liv. 7, 10 ; Matt. xxiv. 24 ; loan iv. 14 ; vi.

27, 31, 39, 40, 54-58; x. 10, 27-29; xiv. 16, 17, 19;
xvii. 6, 12, 15, 20, 24 ; Act. xiii. 48 ; Rhuf v. 21 ; viii.

28-39 ; ix. 23 ; 1 Cor. i. 8, 9 ; vi. 15-19 ; x. 13 ; 2 Cor.

i. 21, 22 ; iii. 3 ; Gal. ii. 20 ; Epb. i. 13, 14 ; iv. 30 ; v.

25-30; Phil. i. 6 ; ii. 13; Col. iii. 3; 1 Thess. v. 8, 9, 23,

24 ; 2 Thess. iii. 3 ; 2 Tim. ii. 19 ; Titus ii. 14 ; Heb. vi.

17-19; 1 Pedri. 5; ii. 9).

DYFNDER. [Abyss.]

DYLED, yr hyn sydd ar un i arall. Gelwir pechod,

yn ddyled ; mae yn gynwysedig mewn cadw oddiwrth
Dduw yr anrhydedd a'r cariad sydd yn ddyledus iddo; a
thrwy ddyoddef rhaid i'w gyfiawnder gael ei foddloni am
ei dramgwyddo (Matt. vi. 12). Dyledwr yw un y mae
arno rywbeth, trwy addewid neu gyfiawnder, i arall. Nid
yw y saint yn ddyledwyr i'r cnawd; nid oes arnynt ddim
rhwymau i'w chwantau pechadurus, ond i Dduw, yr hwn
sydd yn eu gwaredu ag iachawdwriaeth lawn a thragy-

wyddül (Rhuf. viii. 12). Yr oedd personau enwaededig
yn ddyledwyr i gyflawni yr hoU ddeddf ; trwy yr enwaed-
iad cyhoeddent yn ddifrifol eu rhwymau.a'u parodrwydd
i wmeud hyny

; y cyfryw a lynent wrth enwaediad ar ol

fí'urfiaid yr eglwys efengylaidd a wrthodent gyflawniad
Crist o'r ddeddfj ac a rwyment eu hunain i gyflawniad
personol o'r holl gyfammod toredig (Gal. v. 3). Mae
pechaduriaid yn ddyledwyr i Dduw, a llawer o ufudd-dod
yn ddyledus oddi wrthynt i'r gorchymyn, a boddlonrwydd
i gosbedigaeth ei ddeddf santaidd (Luc a'Ìì. 41 ; Matt.
xviii. 24). Yr oedd Paul yn ddyledwr i'r luddewon a'r

cenedloedd, y doeth a'r annoeth
; yr oedd yn rhwym gan

ei swydd i bregethu yr efengyl iddynt (Rhuf i. 1 4). Mae
cariad y naiU tuag at y llall yn ddyled nad ydym ddim i

feddwl byth ei dakx ff'wrdd (Rhuf xiii. 8).

DYLLUAN, rhywogaeth eithaf adnabyddus o adar
nosawl ysglyfaethus, o ba rai mae amryw fathau. Ceir y
gair nifer o weithiau yn yr H. D. yn y cyfieithiad cyfíredin,

ond yr ydym wedi gweled yn yr erthygl ar yr Estrys
fod y gair n^ÿ*, a gyfieithir felly, yn ol addefiad cyfíredin

yn arwyddo yr estrys. Mae geiriau eraill yn cael eu
cyfieithu yn dylluan, megis D")5 {kos), yn Lef xi. 17, a
Deut. xiv. 16, ac yn Ps. cii. 6 ; Si)^y {yansupt), yn Lef
xi. 17, a Deut. xiv. 16, ac yn Esa. xxxiv. 11; yn Esa.

xxxiv. 14, Ts'hh {Ulith; C. C. yr wyll), ac yn ad. 15

ÎISp {Iciphos ; dylluan); oud mae espónwyr yn mawr
wuhaniaethu gyda golwg ar ystyr y gwahanol eiriau

hyn, ac er, oherwydd fod rhai o honynt yn cael eu defn-
yddio mewn cysylltiad â manau dadfeihedig lle mae y
dylluanod yn debyg o drigo, mae yn ddigon tebygol

y golygid rhyw rywogaeth o'r aderyn hwnw, ond nid
oes dim Ue i benderfynu pa un a olygir mewn unrhyw
adnod.

Mae y dyUuan glust-hir {Otus vulgaris) i'w chael yn
awr yn Mhalestina. GeUir ei chymeryd fel esiampl o'r

teuhi Stri(j!da', i ba un y perthyn. Mae ei phen yn fawr.

â'i Uygaid yn cyfeirio yn mlaen, ac wedi ei amgylchu gan
bhi tyner Uac. Mae ei chylfin yn Uym a chrymedig, ei

DYLLUAN OLUST-IIIIÎ.

hewinedd yn gam, a'i man-blu wedi eu rhesu â gwineu a

melyn. Mae rhywogaeth Uiosog o ddyUuanod i'w cael

bron yn mhob parth o'r byd.

DYRNU. 1. "Curo ýd o'i bUsgyn (Esa. xxviii. 28).

Yr oedd y dyruu yn cyrhaedd hyd gynhauaf y grawnwin,
a chynhauaf y grawnwin yn cyrhaedd hyd amser hau, a

phan na orphenid un cynhauaf cyn dechreu y UaU, yr

oedd yn arwydd o gyflawnder mawr (Lef xxvi. 5 ; Amos
ix. 13). 2. Poenydio, difrodi, dinystrio (Hab. iii. 12

;

Amos i. 3 ; Micah iv. 1). Darlunir Babilon fel Uawr
dyrnu, a chnwd y Uawr dyrnu, i ddynodi natur echrydus

barnedigaethau Duwarni (Esa. xxi. 10; Jer. U. 33). Dar-
lunir yr eghvys fel yn dyrnu y mynyddoedd a'r bryniau,

ac yn eu nithio hwynt, tia y dyg y gwynt hwynt ymaith,

ac y gwasgerir hwynt gan y corwynt—h.y., gorchfyga ei

gelynion gryrausaf, ac a'u gwasgar, fel nad aUont mwyach
ormesu na niweidio (Esa. xU. 15, 16).

Rhydd y darluniad byw canlynol gan- Dr. Robinson i

ni ryw ddrychfeddwl am yr hen loriau dyrnu, a'r duU o

ddyrnu : 'Dygir yr yd, cygynted ac y torir ef, yn ysgubau
bychain i'r Uawr dyrnu ar gefn asynod, neu weithiau

gamelod. Mae yr asynod bychain yn cael eu cuddio mor
gyfan gwhl gan eu baich fel mai prin y maent yn Aveledig;

ni wel dyn ddim ond sypyn o ysgubau yn symud fel pe
o honynt eu hunain.

' Dewisir man gwastad-lyfn ar gyfer y Uoriau dyrnu, y
rhai a wneir o fíurf gron, ac yn 50 troedfedd o dryfesur,

yn unig trwy guro y ddaiar yn galed.' (Maent felly yn
yr awyr agored heb na nen na muriau ; Jahn 36 ; gwel
Barn. vi. 36-40). 'Ar y dernyn crwn-fí'urf hwn taenir yr
ysgubau yn dew, a sathrir yr yd gan ychain, gwartheg,

ac anifeiliaid ifeinc wedi eu gosod efallai bump ochr yn
ochr, ac yn cael eu gyru o gwmpas y cylch, neu yn
hytrach yn mhob cyfeiryd dros y Uawr. Trwy y duU hwn
mae y gwellt yn cael ei chwalu nes ydyw yn us. Troir

ef weithiau â fíbrch bren ddwybig, a phan wedi cael digon

o'i sathru, teflir ef i fynu â'r un fíbrch yn erbyn y gwynt,
er mwyn gwahanu rhyngddo a'r yd, yr hwn wedi hyn a
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gesglir ac a nithi)-. Mae yr holl drefn yn wastrafflyd

iawn, o'r cario ar gefn yr asynod hyd at y sathru ar y
Uawr noeth.'

Er taw hwn efallai oedd y duU hynaf a mwyaf cyfíredin

o ddyrnu, etto nid yr unig ddull o ddyrnu yd ydoedd yn

mhUth yr IsraeUaid. Sonia Esaiah am rywbeth tebyg i

fennau ar olwynion yn myned dros yr yd ; cyfeiria hefyd

at y defnydd wneid o wialen neu ífon i guro ífacbys a

1)VHNU GVJ> AK CAlí.

chwmin, efallai rywbeth tebyg i'n ffust ni ; a sonia yn
neiUduol am ' fenn ddymu newydd ddanneddog ' (Deut.

XXV. 4 ; Esa. xxviii. 27, 28 ; xU. 15).

Robinson, pan yn teithio yn ngoror Gaza, a ddywed
fod perchenogion y cnydau yn dyfod bob nos i gysgu ar

eu Uoriau dyrnu er mwyn eu diogelu (Roblnson ii. 446)

—

amgylchiad sydd yn cyfatteb i'r amgylchiad hynod a

enwir yn Ruth iii. 2, 7.

E

E'BAL A GAR'IZIM. [Garizim.]

ECRON, y mwyaf gogleddol o ddinasoedd pum ar-

glwydd y PhUistiaid. Er i Ecron, Gaza, ac Ascelon gael

eu henniU gan Judah (Barn. i. 18), rhaid eu bod wedi eu
hadenniU wedi hyny gan y PhUistiaid. Pan gymerwyd
yr arch gan y Philistiaid yn y rhyfel á'r IsraeUaid yn
nyddiau EU, dygwyd hi yn gyntaf i Asdod ac yna i Gath

;

ond gan i drigoUon y Ueíydd hyn gael eu taro â 'chlefyd y
marchogion,' danfonwyd hi yn ei blaen i Ecron ; a chan yr
arswydai yr Ecroniaid rhag ail ymweUad 'clwyf y march-
ogion,' hwy a gynygasant ar fod iddi gael ei dychwelyd
i'w Ue ei hun yn ngwlad Israel, yr hyn mewn canlyniad
a wnawd (1 Sam. iv. 11; v. 6). Ar ol i Dafydd ladd

GoUath, ffodd byddin y PhiUstiaid, a'r IsraeUaid 'a erlid-

iasant y PhiUstiaid hyd y ffordd y delych i'r dytìryn, a hyd
byrth Ecron' (xvii. 51, 52). Gelwir Baalsebub yn dduw
Ecron (2 Bren. i. 2). Ar amser diweddarach cyhoeddwyd
barnedigaetliau trymion yn erbyn Ecron a dinasoedd
eraiU y PhiUstiaid (Jer. xxv. 20; Amos i. 8 ; Seph. ii. 4;
Zech. ix. 5-7).

Mae Dr. Bobinson yn meddwl nad oes un Ue i amheu
nad ydyw pentref presenol Acer yn cyfatteb i'r hen
Ecron. Mae Uythyrenau gwreiddiol yr enw Arabaidd yr
un a'r rhai Hebraeg, ac y mae y sefyUfa hefyd yn cyd-
uno a r cyfan a wyddom am Ecron, fel y mae hefyd y
traddodiadau hen a diweddar yn ei gylch yn gwneud.
Mae yn bentref gryn fawr ; ond nid oes dim ynddo i'w

wahaniaethu oddiwrth bentrefi eraiU presenol y dyffryn.

Fel yntau, maent wedi eu hadeiladu â phriddfeini wedi
eu pobi yo ngwres yr haul, ac i lygad y teithiwr ni ddyg-
ant arwyddion o hynafiaeth, er y dywedir fod y trigoUon

yn taro, yma ac acw, yn y meusydd cymydogaethol, wrth
bydewau, ceryg Uáw-feUnaU, a gweddiUion eraiU peith-

ynol i'r hen le (Robinson, líes. iii. 22, 23, 24).

EDEN, pleser. Dyna enw y wlad, neu ran o wlad, Ue

y planodd yr Arglwydd ardd, yn yr hon y gosododd ein

rhieui cyntaf, a Ue y darfu iddynt gael eu temtio, ac y
syrthiasant. Darlunir y Ue fel hyn gan Moses : 'Ac afon

a aeth aUau o Eden i ddyfrhau yr ardd, ac oddi yno hi a
ranwyd, ao a aeth yn bedwar pen. Enw y gyntaf yw
Pison ; hon sydd yn amgylchu hoU wlad Hatìlah, Ue y
mae yr aur. Ac enw yr ail afon yw Gihon ; hono sydd
yn amgylchu hoU wlad Ethiopia. Ac enw y drydedd
afon ydyw Hidecel ; hono sydd yn myned o du y dwyr-
ain i Assyria. A'r bedwaredd afon yw Euphrates ' (Gen.

ii. 10-14). Cyfeiria y darluniad, feddyUem, at lefydd,

nid yn unig ar amser y greadigaeth, ond y rhai oeddynt
yn bodoli efallai pan ysgrifenai Moses Lyfr Genesis, a'r

rhai oeddynt yn fwy neu lai adnabyddvis i'r Israeliaid. Os
nad oeddynt mwyach mewn bodolaeth, ueu os nad oedd-

ynt mwyach yn adnabyddus, i ba ddyben oedd y darluniad

manwl hwn ? Ni wnaethai ddim ond pensyfrdanu ac

efallai gamarwain yr luddewon, fel mae wedi gwneud â

Ilawer mewn amseroedd diweddar.

'Mae y cwestiwn yn mha le yr oedd gardd Eden yn un,'

medd Mr. N. Morren, ' ac sydd yn naturiol wedi cyffroi

Ilawer o gywreinrwydd ; etto rhaid cyfaddef ei fod wedi
arwain i lawer o amcan-dybiau gwyllt a diwerth, ac heb
un gorpheniad boddhaol iddynt. Ymddengys taw cam-
syniad sylfaenol y rhan fwyaf o ymofynwyr ydyw tybied

fod y darluniad a roddir o'r Ile yn cynwys yn angenrheid-

iol gyfeiriad at rhyw wledydd, afonydd, a Uefydd eraUI,

ac yn bodoli yn wirioneddol yn awr ar wyneb y ddaiar.'

Rhoddir y daflen ganlynol o'r prif olygiadau mewn perth-

ynas i sefyUfan y baradwys ddaiarol gan Morren :

—

Enwau.
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Ni gawn araryw gyfeiriadau yn y prophwydi at Eden a

gardd Eden, a chyíeiria rhai o íionyiit efallai at y barad-

wys ddaiarol yn yr hon y gosodwyd dyn ar y cyntaf, megis

Esa. li. 3 ; Ezec. xxxvi. 35 ; Joel ii. 3 ; ond tybir y
cyfeiria y UeiU at ryw fan hyfrydlon yn Mynydd Libanus

ac oedd yn hynod am ei brydferthwch a'i iachusrwydd.

Yn Amos i. 5 yr ydym yn darllen mewn cysylltiad â

Syria am Beth-eden neu 'd Eden,' yr hwn ydoedd, fe

dybir, hafotty neu bleserdy perthynol i freninoedd Syria

yn Libanus. Yn Ezec. xxxi. 16 yr ydym yn darllen am
' goed Eden, y dewis a'r goreu yu Libanus ' (gwel hefyd

adnodau 3, 8, 9, 15, 18). Mae yn bresenol bentref yn
Mynydd Libanus a elwir Ehden, yn gyfleuedig oddeutu

taith dwy awr a hanner oddiwrth y cedrwydd, a sefyllfa

hyfrydlon yr hwn a rydd iddo hawl i ddwyn yr enw
Hebraeg Fleser. Mae yn gyfleuedig wrth ochr dyflí'ryn

bras gwrteithiedig, ac yn aíiigylchedig gan erddi dyfr-

edig, a choedydd hyfrydlon, tra mae'r awyr yn felus ber

(Rosen. Geog. ii. 264 ; Irby, Trav. 64).

E'DOM, a elwir hefyd Mynydd Seir (Gen. xxxvi. 8,

9 ; Deut. ii. 1, 4, 5), ac Idumea (Ezec. xxxv. 15), gwlad
yn Arabia Geiygog, ar y dehau i wlad Moab. Yr Horiaid

yw trigoUon boreuaf y wlad hon am ba rai mae genym un
hanes (Gen. xiv. 16). Cyfieithir y gair, ' Troglodijtes., sef

pobl yn trigo mewn ogofau, neu dan y ddaiar' (Gesenius,

Lex. 304). Esau, ar oi cael ei amddifadu gan Jacob o'i

enedigaeth fraint fel mab hynaf Isaac, a cliwedi hyn o

fendith ei dad (Gen. xxv. 29, 34 ; xxvii. 1-40), a j^liau

yr oedd eu cyfoeth wedi cyuyddu cyiiiaint fel nad allent

drigo ynghyd, a phan nad allai y tir lle yr oeddynt yn
ddyeithriaid eu cynnal oblegid eu hanifeihaid, 'a gymer-
odd ei wragedd, a'i feibion, a'i ferched, a holl ddynion ei

d, a'i anifeihaid, a'i holl ysgrubliaid, a'i lioU gyfoeth a

gasglodd efe yn ngwlad Canaan, ac a aeth o'r wlad o

wydd ei frawd Jacob. Felly y trigodd Esau yn Mynydd
Seir : Esau yw Edom' (Gen. xxxvi. 6-8). Wedi hyn
' meibion Esaü a ddaeth ar eu hol hwynt, ac a ddifeth-

asant yr Lloriaid o'u blaen, a thrigasant yn eu lle hwynt,
fel y gwnaeth Israel i wlad ei etifeddiaeth yntau, yr hon
a roddes yr Arglwydd iddynt' (Deut. ii. 12). Ond er i

ddisgynyddion Esau orchfygu yr Horiaid, a chymeryd
meddiant o'u gwlad, bernir, oddiwrth Geu. xxxvi. 9-43,

y gallasai niferi o'r olaf, yn gystal ag o hen drigohon

Canaan, oroesi a pharhau i fyw yn mysg eu gorchfygwyr,

ac iddynt yn y diwedd ddyfod yn un pobl (Robinson,

Res. ii. 424).

Ymddengys i eiddigedd neu atgasrwydd Esau a Jacob
at eu gilydd gyrhaedd eu disgynyddion ; o'r hyn lleiaf

pan y darfu i'r Israehaid geisio cenad gan yr Edomiaid i

baso trwy eu gwlad, gomeddasant ganiatau iddynt, a
gorfu arnynt ddychwelyd i Elath, a chwmpasu gwlad
Edom er mwyn cyrhaedd Canaan (Num. xx. 14-21; xxi.

4 ; Deut. ii. 1-8). Am o gylch 400 o flyneddau ar ol

hyn nid ydym yn clywed dim am yr Edomiaid. Ym-
laddodd Saul yn erbyn Edom fel un o'i elynion (1 Sam.
xiv. 47). Darfu i fyddinoedd Dafydd orchfygu yr Edom-
iaid yn nyfîryn yr Halen, y Wadi Arabah mae'n debygol,
neu y Ghor, gan y gorweddai y rhan ogleddol o hono ar

y tu dehau o'r Môr Marw'; 'ac efe a osododd benaethiaid
ar Edom, a bu holl Edom yn weision i Dafydd ' (2 Sam.
Yiii. 13, 14; 1 Cron. xviii. 12, 13). Ymddengys i Joab,
tywysog milwriaeth Dafydd, ar yr achlysur, neu un can-

lynol, wneud galanastra ar wrrywiaid Edom (1 Bren. xi.

15, 16). Ymddengys fod Edom yn ddarostyngedig i

Israel yn amser Solomon, oblegid 'gwnaeth longau yn
Ezion-geber, yr hon sydd wrth Elath, ar fin y Môr Cocb,
yn ngwlad Edom ' (ix. 26). Parhaodd felly, mae'n deb-
ygol, hyd amser Jehosophat, oblegid dywedir, 'Nad oedd
brenin yn Edom : rhaglaw oedd yn he brenin'—h.y.,

rhaglaw efallai yn Ue brenin Judah; oblegid Jehosophat,

fel Solomon, 'a wnaeth longau môr i fyned i Ophir am
aur; ond y llongau a ddrylhodd yn Ezion-geber' (1 Bren.

xxii. 47, 48). Ymddengys, fodd bynag, i drigoHon Myn-
ydd Seir ymuno â'r Moabiaid a'r Ammoniaid i ymosod
ar Jehosophat, ond iddynt gael eu Uadd gan eu cyngreir-

wyr (2 Cron. xx. 22, 23). Canlynwyd Jehosophat gan
Jehoram ei fab, ' ac yn ei ddyddiau ef y gwrtliryfelodd

Edom oddi tan law Judah, ac a osodasant frenin arnynt
eu hun.' Ymddengys taw gwrthiyfel parhaus ydoedd,
oblegid dywedir wedi hyn, ' i Edom wrthryfehi oddi tan

law Judah hyd y dydd hwn' (xxi. 8, 10). At ba amser

y cyfeiria hyn nid ydym yn gallu dweud, oblegid nid

ydym yn gwybod pa bryd y darfu Llyfr y Croniclau gael

ei ysgrifenu. Darfu i Amasiah ' daraw o'r Edomiaid, yn
nytí'ryn yr Halen, 10,000, ac a ennillodd y graig mewn
rhyfel, ac a alwodd ei enw Joctheel hyd y dydd hwn

'

(2 Bren. xiv. 7).
' Meibion Judah hefyd a gaethgludasant

10,000 yn fyw, ac a'u dygasant i ben y graig, ac a'u tafl-

asant hwy o ben y graig, fel y drylliwyd hwynt oll. Ac
wedi dyfod Amasiah o ladd yr Edomiaid, efe a ddug
dduwiau meibion Seir, ac a'u gosododd i fod iddo ef yn
dduwiau, ac a addolodd ger eu bron hwynt, ac a arogl-

darthodd iddynt' (2 Cron. xxv. 12, 14). Fe ymddengys
oddiwrth hyn, er fod yr Edomiaid fel Israel wedi disgyn

oddiwrth Abraham, eu bod wedi suddo i eilun-addohaeth.

Efallai taw am Amasiah y dywedir, ' Efe a adeiladodd

Elath, ac a'i dug drachefn i Judah' (xxxvi. 2), er y deallir

hyn yn gyffredin am ei fab a'i ganlyniedydd Uzziah. O
dan Ahaz 'daeth yr Edomiaid etto, ac a darawsant Judah,

ac a gaethgludasant gaethglud' (2 Cron. xxviii. 17). Yn
ei deyrnasiad ef 'y dug Ilesin, brenin Syria, drachefn

Elath at Syria, ac a yrodd yr luddewon o Elath ; a'r

Syriaid a ddaethant i Elath, ac a breswyliasant yno hyd

y dydd hwn ' (2 Bren. xvi. 16). Dyma yw'r cyfieithiad

cyfí'redin, ond yn ol beirniaid Edomiaid ac nid Sijriaid

ydyw y darlleniad cywir.

Yn ysgrifeniadau y prophwydi mae barnedigaethau

dychrynllyd yn cael eu cyhoeddi yn erbyn Edom: Ym-
ddengys oddiwrth rai o'r prophwydoliaethau hyn fod yr

Edomiaid gyda malais diflfaith yn gorfoleddu ynghystudd-

iau y genedi luddewig, yn enwedig yn nhymor olafy fren-

iniaeth, ac yr oeddynt wedi ceisio ymddial arnynt, trwy

ymuno â'u gelynion i'w lladd, a'u cymhell i fabwysiadu

mesurau Uymion, ac ymuno i'w hyspeilio (Ps. cxxxvii. 7;

Esa. xxxiv. 5-17; Jer. xlix. 7-22; Gal. iv. 21, 22; Ezec.

XXV. 12-14; XXXV. xxxvi. 4, 5; Joel iii. 19; Amos i.

6-12 ; Obed. 1-16). Oddiwrth Mal. i. 2-4 ymddengys
fod y barnedigaethau hyn wedi cael eu cyflawni mewn
rhan pan yr ysgrifenodd y prophwyd.

Ymddengys i'r Edomiaid, yn ystod caethiwed Babilon,

neu yn fuati ar ol hyny, ymdaenu dros ddehau Judea cy-

belled a Hebron. Ymddengys iddynt gadw meddiant o'r

rhan hon o'r wlad hyd amser y Maccabeaid ; ond ynghylch

164 c.c. 'Judas a ymladdodd yn erbyn plant Esau yn Idu-
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mea, yn Arabattine, am eu bod yn gwarchae ar ísrael, ac

efe a'u darostyngodd, ac a ddug eu hyspail bwy.' 'Wedi
hyny Judas a'i frodyr a aethant allan, ac a ryfelasant yn
y wlad sydd yn gorwedd tua'r dehau, yn erbyri meibion
Esau, ac yno efe a oresgynodd Hebron a'i phentrefydd,

ac a dynodd i lawr ei chastell hi, a'i thyrau hi a losgodd

efe oddi amgylch' (1 Maccab v. 3, 65). Ymddengys y
gelwid deheudir Canaan yn awr yn Idumea (Joseph.

ìì^ars, iv. 9, 7, c. Appion, ii. 9), a Uawer o'r trigolion a
elwid yn Idumeaid. Ar ol i John Hyrcanus, ynghylch
125 c.c, ddarostwng yr holl Idumeaid, caniataodd iddynt
i ai'os yn y wlad ar y teler fod iddynt gymeryd eu hen-

waedu, a gwneud defnydd o'r deddfau luddewig. Yn
hytrach iia gadael eu gwlad enedigol, dei'byniasant yr
enwaediad, ac ymostyngasant i fyw yn mhob ystyr fel

luddewon. Chwanega Josephus, 'O hyn allan nid oedd-
ynt amgen nag luddewon' {Anfiq. xiii. 9. 1). Yr oedd
Autipater, tad Herod, yn Idumead o ran cenedl, ond fel

llawer o'i gydwladwyr yr oedd yn broselyt i'r grefydd
luddewig, a gellir ystyried Herod fel un hefyd. Ychydig
bach cyn gwarchaead Jerusalem gan Titus darfu i finte-

oedd o'r Idumeaid daflu eu hunahi i'r ddinas, a gwneud
eu rhan i'w hyspeilio a'u dinystrio. O'r amser hwn yn
mlaen mae'r Edomiaid, fel pobl, yn diflanu oddiar dudal-
enau iianesyddiaeth. Mae yn debygol iddynt hwy, fel yr
Ammoniaid, y Moabiaid, a llwythau eraill, ymgymysgu â
hil gyff'redin yr Arabiaid.

Tybir taw hen biifddinas Edom ydoedd Bosrah. Enwir
Selah, neu y Graig, hefyd yn yr Ysgrythyrau. Tybir
taw cynrychiolydd y lle yw Petra, adfeiliau yr hwn sydd
yn y dyddiau presenol wedi creu cymaint o ddyddordeb.
Yn nghymydogaeth uniongyrchol Petra mae mynydd
uchel iawn, sef Mynydd Hor, fel y tybir, ar yr hwn y
bu Aaron farw.

EDIFARHAU yw, gyda galar, gyfnewid meddwl tuag
at yr hyn olygir yn fwy cywir, a gweithredu yn gyson
ar cyfryw gyfnewidiad (Matt. xxi. 29). Mae Duw yn
edifarhau, nid trwy newid ei feddwl, ei gariad, neu ei

fwriad, ond trwy newid ei ddull o weithredu ; felly

edifarhaodd iddo greu dyn, neu wneud Saul yn frenin,

pan y newidiodd gwrs ei ragluniaeth tuag attynt, megis

y mae dynion yn gwneud pan edifarhant, ac y newidiant
eu meddwl, gan weithredu fel un penderfynol i dvnu
lawr a diuystrio (Gen. vi. 6, 7; 1 Sam. xv. 11). Mae'fod
'yn edifar ganddo o ran ei weision,' neu fod ei 'edifeirwch

yn cael ei gydgynneu,' yn arwyddo ei ddyfodiad trugarog
i'w gwaredu, ar ol iddo ymddangos yn benderfynol i'w

dinystrio (Deut. xxxii. 36; Ps. cxxxv. 14; Hos. xi. 8).

Arwydda ei edifeirwch am y drwg a fygythodd, neu y
daioni a addawodd ar delerau, nad yw yn cosbi ag un
nac yn cyfranu y llall (Ps. cvi. 35 ; Jer. xviii. 10). Diedif-

arhaua yw doniau a galwedigaeth Duw ; nis geUir eu
galw na'u tynu yn ol, gan y gwna ei gariad a'i ffyddlon-
deb hwynt yn ddigyfnewid (Rhuf xi. 29). Edifeirwch
dynion yw—Yn 1. Cyfnewidiad meddwl, yr hyn bair
iddynt ddymuno yn ddifrifol i ddadwneud yr hyn sydd
wedi ei wneud. Ni chafodd Esau le i edifeirwch, neu
gyfnewidiad meddwl, yn Isaac ei dad, er iddo trwy ddagrau
ei thaer qeisio hi ; nis gallasai Isaac, gan nad pa'mor
ewyllysgar bynag, alw bendith Jacob yn ol, a'i rhoddi
iddo ef (Heb. xii. 17). 2. Edifeirwch deddfol, yr hwn a
wna i ddyn ofidio am, a throi oddiwrth ei hechod, ac

ymddangos yn grefyddol, yn unig ar gyfrif y niwed mae
wedi wneud eisoes, neu yn debygol o wneud iddo. Mae
y drwg-weithredwr, yr hwn sydd yn parhau i garu ei

bechod, o'r hyn Ileiaf i beidio a'i gasau, yn edifarhavi am
ei gyflawni oblegid y dug ef i gosb a chywilydd. Edif-

arhaodd Judas oherwydd bradychu ei Feistr pan ganfu
ganlyniadau ei weithred (Matt. xxvii. 3). 3. Edifeirwch
efengylaidd, ydyw gras achubol wedi ei weithredu yn
nghalon pechadur, trwy air ac Yspryd Duw, trwy ba un
y mae efe, oddiar olwg ar, a theimlad o'i bechod, fel tram-
gwydd i Dduw, dianrhydedd i Grist, a niweidiol i'w

enaid ei hun, ac oddiar amgyffrediad o drugaredd Duw
yn Nghrist, gyda galar am bechod, a chasineb tuag atto,

yn troi oddi wrtho at Dduw fel ei Geidwad, ei ran, a'i

Arglwydd, gyda bwriad cyflawn ac ymdrech i ufuddhau
deddfau newydd. Gelwir hyn yn edifeirwch tuag at

Dduw, gan mai trwyddo yr ydym yn troi oddiwrth
bechod atto ; ac edifeirwch i fywyd, gan y tardda oddiar,

ac y datguddia, ein bywyd ysprydol, ac yn diweddu yn,

ac yn parottoi ar gyfer bywyd tragywyddol (Matt. iii. 2

;

Act. iii. 19 ; xi. 18 ; xx. 21). líhaid bob amser i ffydd

gyferbynol ragflaenu edifeirwch ; rhaid i ffydd y ddeddf
ragflaenu edifeirwch deddfol (Rhuf iii. 19); a rhaid i

ffydd yr efengyl ragflaenu edifeirwch gwir efengylaidd.

Mae edifeirwch yn anhebgorol angenrheidiol er cadwedig-

aeth yr enaid (Matt. iii. 2, 7-12 ; Luc xiii. 3, 5-9 ; xxiv.

46, 47; Act. xvii. 30, 31).

EFENGYL. Y rhai canlynol ydynt y prif ystyron

yn y rhai yr ydym i ddeall y gair Groeg evayyé\iov (efeng-

yl) a'i berthynasau.

1. Newyddion da. Dyma yw ystyr wreiddiol a chyfi-

redin y gair. Yn yr ystyr hyn y cyfieithir ef yn aml gan
ein cyfieithwyr, megis yn Luc i. 19 ; ii. 10 ; viii. 1 ; Äct.

xiii. 32 ; Rhuf. x. 1 5 ; 1 Thess. iii. 6 ; ac y mae y drych-

feddwl o newyddion da yn cael ei gynwys hyd yn od
pan nad yw yr hyn sydd benaf mewn golwg. 2. Trefn

cadwedigaeth trwy lesu Grist, yn cynwys cyfundraeth o

wirionedd ynglyn â hi. Dyma yw ystyr y gair, yn
enwedig yn Ilythyrau Paul, a thyna ydyw ei ystyr cyff-

redin yn ein plith ein hunain. 3. Hanes bywyd Crist

(Marc i. 12). Mae y gair evayyé\iov wedi cael ei arfer yn
yr ystyr hyn yn y titl a osodwyd er yn foreu o flaen

hanes ei fywyd ; ac oherwydd hyn derbyniodd ei ysgrif-

enwyr y titl o efengylwyr. 4. Gweinidogaeth yr efengyl;

gwaith efengylaidd (Rhuf i. 1, 9 ; 1 Cor. ix. 14, 18;
2 Cor. viii. 18; 2 Tim. i. 8). 5. Rhyw wirionedd neu
wirioneddau y rhai a gyfranogent mewn modd neillduol

natur newyddion da (Gal. ii. 2).

Y ddau ystyr cyntaf ydyw y rhai y cymerir y gair eùay-

yé\iov yn fwyaf cyffredin yn y T. N., ond yn anffodus

rhoddir yr ail yn aml Ile y dylasid rhoddi y cyntaf, gan

y defnyddir y gair efengyl yn lle newyddion da. Yn
Matt. iv. 23, a Ilawer o adnodau eraiU, dylasai 'efengyl y
deyrnas' gael.ei gyfieithu yn 'newyddion da y deyrnas.'

Nid oedd y gair y pryd hwnw wedi cyrhaedd y cym-
hwysiad neillduol ac a dderbyniodd wedi hyn, a'r hwn
sydd yn gyffredin yn ein plith ni. Yn Esa. Ixvi. 1 dar-

lunir y Messiah fel yn dweud, ' Yr Arglwydd a'm henein-

iodd i efengylu i'r rhai llariaidd ;
' ond yn Luc. iv. 18, Ile

yr adrodda ein Harglwydd yr adnod, cyfieithir y geiriau

'i bregethu i'r tylodion,' yn Ile 'pregethu newyddion da
i'r tylodion,' yr hyn a andwya brydferthwch yr adnod,

30
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gan fod yr hyn sydd yn canlyn yn ddarluniad o'r gwa-

hanol newyddion da a ddygid. Mae yn amlwg fod

canisyniad yn y cyfieithiad o'r H. D. neu y T. N., ac

nis gall fod un cwestiwu yn mha un y niae (gwel hefyd

Matt. xi. 5 ; Luc vii. 22). Yr un wedd darllenwn yn Esa.

Ui. 7 :
' Mor weddaidd ar y mynyddoedd yw traed yr

hwn sydd yn efengylu, yn cyhoeddi heddwch, a'r hwn
sydd yn mynegi daioni.' Ond yn Rhuf x. 15, lle yr

adroddir yr adnod hon, cyfieithir hi fel hyn :
' Mor

brydferth yw traed y rhai sydd yn efengylu tangnefedd,

y rhai sydd yn. efengylu petliau daionus.' Yma dylasai

geiriau y prophwyd, 'yn cyhoeddi heddwch,' gael eu cadw

;

ac yna, er mwyn cadw i fynu y gydmariaeth, dylasai yr

adnod gaulynol gael ei chyfieithu fel hyn :
' Eithr nid

ufuddhasjint hwy oll i'r (t eùayye^íw) newyddion da

;

canys mae Esaias yn dywedyd, O Arglwydd, pwy a

gredodd i'n hymadrodd ni ?
' Yn Heb. iv. 2 darllenwn

i'n cyfieithiad ni :
' Canys i ninau y pregethwyd yr efengyl

yn gystal ac iddynt hwythau,' lle y dylasai yn eglur fod,

' Canys i ninau y cyhoeddwyd y newyddion da megis ac

iddynt hwythau.' Pa beth oedd y newyddion da ac

oeddynt yn gyffredin i'r ddau sydd yn amlwg oddiwrth
gysylltiad yr adnod : addewid oeddynt o 'orphwysfa i bobl

Duw.' Mae adnod hefyd n y Datguddiad yr hon sydd
yn cyfeirio yn amlwg at destun gwahanol oddiwrth yr hyn
a elwir yn gyflfredin yn efengyl, a lle mae defnydd o'r enw
hwnw wedi achosi camgymhwysiad o'r adnod : 'Ac mi a

welais angel arall yn ehedeg ynghanol y nef, a'r efengyl

dragywyddol ganddo, i efeagylu i'r rhai sydd yn trigo ar

y ddaiar, ac i bob cenedl, a Uwyth, ac iaith, a phobl' (Dat.

xiv. 6). Mae yr adnod hon yn cael ei chotìPhau yn aml
fel pe c^mwysai gyfeiriad at bregethiad yr efengyl trwy
yr holl fyd ; tra nad oes ynddi gyfeiriad at ddim o'r fath

beth. Mae y genadwri yr oedd yr angel i'w chyhoeddi
yn cael ei rhoddi yn bendant yn yr adnod ganlynol, ac

ymddengys ei natiar yn amlycach fyth oddiwrth adnod 8

;

ac y mae yn gynwysedig o'r newyddion da fod awr bam-
edigaeth Duw ar elynion ei eglwys wedi dyfod. Dylasai

y gair gan hyny gael ei gyfieithu, nid efengyl, ond new-
yddion da yn unig, ac yna ni chawsai neb ei gamarwain
(Campbell, Gospeìs, i. 187).

EFENGYLAU, yr enw roddir i lyfrau y T. N. y rhai

a gynwysant hanes bywyd Crist, oddiwrth y gair Groeg
ei;a77eX£oi/, yr hwn, fel y soniwyd yn yr erthygl blaenorol,

a arwydda neiüyddion da. Ni osodid yr enw liwn o flaen

y llyfrau hyn ar y cyntaf Y cymhwysiad cyntaf a gawn
ni o hono a wnawd gan Justin Ferthyr, ac oddiwrth hyn
deallwn ei fod wedi dyfod i arferiad mor foreu a'r flwydd-
yn 150. Oherwydd y defnydd yma o'r gair derbyniodd
yr ysgrifenwyr yr enw efengylwyr, er fod dau o honynt
yn apostohon.

Mae Uawer wedi cael ei ysgrifenu ynghylch yr Efeng-
ylau, ond gorphwys y rhan fwyaf o hono ar awdurdod
annigonol, ac nid yw yn aml ddim amgen nac amcan-
dyb. Ni fyddwn, gan hyny, yn fyr yn ein hanes am
danynt.

Matthew. Mae wedi bod yn dyb gyfíredin, hyd yn
od er yr amserau boreuaf, i'r Efengyl gan Matthew gael
ei hysgrifenu gyntaf Tyb gyftredin iawn yw iddi gael
ei hysgrifenu ynghylch wyth mlynedd wedi'r esgyniad,
neu yn o.c. 41. Mae dysgedigion yn gwahaniaethu yn
fawr mewn perthy".as i'r amser y darfu iddi gael ei

chyfansoddi. Mae yr amserau ei chyfansoddiad yn am-
rywio o o.c. 37 i 64 ; ond nid oes dim prawf boddhaol o
gywirdeb un o'r amseriadau hyn (Horne, /níroí/. iv. 411).
Heb sefydhi ar un flwyddyn neillduol, yr ydym yn meddwl
fod rhyw rym yn y rheswm canlynol o eiddo Lardner o
blaid amseryddiad dipyn diweddarach :

' Defnyddir ym-
adrodd ganddo unwaith neu ddwy yn awgrymu fod cryn
gyfnod rhwng amser dygwyddiad y pethau a adroddai
a'r adroddiad hwnw ei hun (xxvii. 8), "Am hyny y
galwyd y maes hwnw maes y gwaed hyd heddyw." Wedi
adrodd am y milwyr a'r cyfarwyddyd a roddwyd iddynt
gan y cynghor luddewig i ddweud "i'w ddisgyblion

ddyfod o hyd nos a'i ladratta ef," ychwanega, "A thaen-

wyd y gair hwn yn mhlith yr luddewoii hyd y dydd
heddyw" (ad. 15). Nid yw y cyfryw ymadrodd yn
penodi unrhyw amser neiUduoI, ond gallesid ineddwl y
bwriedid rhyw gryn yspaid o amser, mwy nag wyth, deg,

neu bymtheg o flyneddau " ar ol ei esgyniad," yr amser-
iad boreuaf a roddir i gyfansoddiad Matthew ' (Lardner,

Worhs, iv. 59).

Y gred gyffrediii yn yr hen amseroedd oedd i Matthew
ysgrifenu ei efengyl ar gyfer y bobl luddewig. Mae
Irenseus, Origen, ac Eusebius yn ymuno i ddwyn y dyst-

iolaeth yma, ac nid ydym ni yn gwybod am un wrth-
dystiolaeth (Horne, Introd. iv. 427).

Gyda golwg ar yr iaith yn mha un ei hysgrifenwyd, mae
tystiolaethau boreuol a phendant dros y dybiaeth iddi

gael ei chyfansoddi yn yr Hebraeg—h.y., yr amryw-iaitli

AramíBan Orllewinoî, neu Syro-Galdaeg, iaith siarad cyff'-

redin yr luddewon ar y pryd yn Palestina. Ar y pwnc
hwn mae beirniaid yn rhanedig iawn, gan y deil rhai taw
yn Hebraeg yr ysgrifenwyd hi yn wreiddiol, ac y gwedir

hyn yr un mor rymus gan eraill. Ac ystyried y fath

brofion ellir eu dwyn yn mlaen ar bwnc fel hwn, mae y
profion dros fod Efengyl Matthew wedi ei hysgrifenu yn
Hebraeg, er nad yn benderfynol, etto yn gryu bwysig, ac

nid i'w taflu o'r neilldu yn ysgafn neu ffyddiog fei pe na

feddent un pwys. Yn wir, yr ydym yn credu fod y
profion dros yn gorbwyso y rhai yn erbyn y dyb dan

ystyriaeth. Os darfu iddi gael ei chyfansoddi ar y cyntaf

yn yr Hebraeg, nid ydys yn gwybod pwy ydoedd ei

chyfieithydd i'r Groeg, na'r amser pan wnawd y cyfieith-

iad (Eusebius, Eccles. Hist. B. iii. c. 24 ; v. 10 ; Horne,

Introd. iv. 416; Lardner, Works, vi. 49, 60; Michaelis,

Introd. iii. 116-160; Campbell, Gospels, iii. 2).

Makc. Papias esgob Hierapolis, yn nechreu yr ail

ganrif, a rydd yr hanes canlynol, fel y coftlaeir gan Eu-
sebius, o ysgrifeniad Efengyl Marc :

' loan y presbyter

'

(hyny yw, loan, nid yr apostol, ond dysgybl i lesu), a

ddywedodd hyn :
' Darfu i Mai-c, deonglydd Pedr, gron-

iclo pa beth bynag a ysgrifenodd efe ; nid, fodd byuag,

yn y drefn y cafodd pethau eu Ilefaru neu eu gwneud
gan ein Harglwydd ; oblegid ni ddarfu iddo ef ei hun na

chlywed na chanlyn eln Harglvsr)'dd ; ond fel y dywedwyd
eisoes yr oedd yn nghwmpeini Pedr, yr hwn a roddodd

iddo y fath hyftbrddiadau ac oeddynt yn angenrheidiol,

ond ni roddodd iddo hanes pregethau ein Harglwydd.

Gan hyny nid yw Marc wedi gwyro wrth ysgrifenu rhai

pethau fel y darfu iddo eu cofnodi ; oblegid talodd sylw

gofalus i un peth, sef peidio paso heibio i ddim a glywodd,

neu adrodd dim yn anghywir yn yr hanesion hyn ' (Eu-

sebius, Eccles. Hist. B.'iii. c. 39). Dywedir fod Papias
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yn gydymaitli i Polycarp ac iin o wrandawyr loan. Er
yr yniddengys y meddyliai Irenseus taw yr apostol loan

a olygai, tybiai Eusebius, gyda mwy o debygolrwydd,

inai loan ydoedd, a'r hwn a wahaniaethid oddiwrth yr

apostol wrth yr enw Presbyter neu Heuuriad. Ond gan

nad pa un ydoedd, nid yw y dystiolaeth yn mhell oddi

wrth yr oes apostolaidd.

Mae Clement o Alexandria ac Origen, dau o'r dynion

mwyaf dysgedig yn eu dydd, ynghyd ag Ireníeus a Ter-

tuUian, yn dwyn cyffelyb dystiolaeth i'r ffaith taw Marc
ysgrifenodd yr Efengyl a ddug ei enw, ac iddo gael y
defnyddiau gan Pedr ; ac y mae Eusebius yn adrodd yr

un peth. Ymddengys taw dyma oedd cred gyffredinol

yr hynafiaid, a cha ei mabwysiadu yn gyffredinol yn y
dyddiau j)resenol.

Ond pwy ydoedd Marc, uid yw dysgédigion yn gallu

cydweled gyda golwg ar hyny. A chymeryd y cyfrif

sydd newydd gael ei roddi fel yn sylweddol gywir, mae yn
naturiol casglu taw efe ydyw y person a elwir gan Pedr
yn ei Epistol Cyntaf (v. 13) yn 'Marc fy mab.' Credir

yn gyffredin mai hwn yw y Marc raae genym fynych

goffa am dano yn Actau yr Apostolion ac yn Epistolau

Paul, yr hwn a elwir ' loan, yr hwn a gyfenwid Marc

'

(Act. xii. 12, 25 ; xv. 37); ac loan yn unig yn Act. xiii.

5, 13, neu Marc yn unig (Act. xv. 39; Col. iv. 10; Philem.

24; 2 Tim. iv. 11); ond er nad ydym yn barod i

wadu hyn, mae lle i'w amheu. Yn yr adnodau yr ydym
newydd gyfeirio attynt yr ydym yn darllen am gysylltiad
' loan, yr hwn a gyfenwir Marc,' â Paul, yn nechreu ei

weinidogaeth, yn gystal a thuag at ei diwedd ; ond nid

yn darllen yn un man am ei fod yn dal un math o gys-

ylltiad â Phedr.' Mewn ffaith, nid yw yr hanesion a

roddir ani gydymaith Paul a deonglwr- Pedr yn cyduno
mewn dim ond yr enw Marc neu Marcus, amgylchiad
rhy ddibwys i brofi taw yr un oedd y person, yn enwedig
pan yr ystyrir mor gyffredin ydoedd yr enw yn mysg y
Phufeiuiaid, ac mor arferol ydoedd i'r luddewon i gymer-
yd rhyw enw Rhufeinig (Michaelis, Introd. iv. 202, 204 ;

Camphell, Gospels, iii. 139).

Yr hen draddodiad yw i Efengyl Marc gael ei hysgrif-

enu yn Rhufain ; ond mae'r amser yn fatter o amcan-dyb
i raddau helaeth. Ymddangosai oddiwith yr eglurhad a
ddug yr ysgrifenydd i mewn iddi, yn y Ile cyntaf, gael

ei hysgrifenu er budd credinwyr cenedlig, oblegid nad
oedd angen ar luddewon am y cyfryw hyfforddiad. Er
esiampl, y tro cyntaf y sonir am yr lorddonen rhagflaenir

yr enw a'r gair afon (Marc i. 5). Gan taw o'r braidd y
gallesid dysgwyl i'r cenedloedd i wybod arferiadau yr
luddewon gyda golwg ar olchiadau, mae hanes tra manwl
yn cael ei roddi o'u Iiarferiad (vii. 2-4). Dim ond ychydig
nes yn mlaen, Ile yr arferir y gair corban, ychwanegir, fel

math o esponiad, ' hyny yw, rbodd' (ad. 11). Gellid
rhoddi engreiô'tiau eraill o'r un natur (Horne, Introcl. iv.

43tí, 437).

O'r holl Efengylau Groeg un Marc ydyw y g^vaethaf
Nodweddir hi yn fawr gan ffurf-ymadi'oddion Hebraeg
(Michaelis, Introd. i. 112).

Luc. Ni fwriadwyd Efengyl Luc, yn y Ile cyntaf, ar
gyfer un cymundeb, gan nad pa un ai luddewon neu
genedloedd, ond er budd person unigol anghyhoedd

—

Theo^ihilus ; a rhydd hanes egliu- am yr achlysur o'i

hysgrifenu, a'r cynihelliadau a berasant iddo wneud hyny

(i. 1-4). Mae yn debygol taw crediniwr cenedlig ydoedd
Theophilus. Ond er y bwriedid hi, yu y lle cyntaf, ar ei

gyfer ef yn arbenig, bwriedid hi hefyd, yn ddiau, er budd
cylch eangach o ddarllenwyr, ac yr oedd yn hynod gyf-

addas ar gyfer cyfundebau cenedlig. Gallesid dysgwyl
hyn yn naturiol oddiwrth un ac oedd wedi bod cyhyd yn
gyfaill a chydymaith apostol y cenedloedd, a'r hwn a fu

yn Ilygad-dyst yn eu mysg o ddirfawr gynydd yr efengyl.

Nis gellir pendei'fynu amsei-iad Efengyl Luc. Yr unig
beth ellir ddweud gyda sicrwydd yw iddi gael ei hysgrif-

enu o flaen (nid yn hir iawn efallai o flaen) Actau yr
Apostolion. Yn awr y mae yr Actau yn terfynu yn
ddisymwth, ' dwy flynedd gyfan ' ar ol i Paul gyrhaedd
Rhufain ; a thra yr oedd ef etto yn garcharor yn y ddinas
hono (Michaelis, Introd. iv. 241).

Ac mewn perthynas i'r mau lle cafodd ei hysgrifenu,

nid oes genym ond amcan-dybiau disail (Ihid. iv. 248).

O'r holl Efengylavi, un Luc sydd wedi ei hysgrifenu yn y
Groeg puraf. Er fod amryw ffurf-ymadroddion Hebraeg
ynddi, etto dynodir ei iaith gan fwy o amrywiaeth a grym
nac un arall o'r efengylwyr ; ac y mae Ilawer o'i ymadrodd-
ion yn gyfryw a gyíarfyddir yn yr awduron clasurol goreu
(Horne, Introd. iv. 459). Mae beirniaid wedi cydnabod
yn gyffredin ragoriaeth ei briod-ddull.

loAN. Yn ol tystiolaeth unllais hynafiaeth, Efengyl
loan oedd yr olaf a ysgrifenwyd ; ond gyda golwg ar yr
amser y cafodd ei hysgrifenu mae beirniaid yn rhanedig

iawn yn eu golygiadau, gan y golyga rhai iddi gael ei

hysgrifenu cyn, ac eraiU ar ol, dinystr Jerusalem. Mae
y blaenaf yn gyffredin yn gosod ei chyfansoddiad o gylçh

o.c. 6 8 neu 70 ; yr olaf tua diwedd y ganrif, oddeutu 9 7

(Lardner, Worlcs, vi. 187); ond y mae y rhesymau â pha
rai y cynyga y ddwy blaid brofi eu pwnc yn mhell o fod

yn foddhaol, a rhaid, gan hyny, adael y cwestiwn heb ei

benderfynu.

Gyda golwg ar y man lle cafodd ei hysgrifenu, dywed
Ireníeus ac eraill taw Ephesiis oedd y Ile. Yr ydys yn
gyffredin yu deall taw yma y treuliodd yr apostol y rhan
olaf o'i oes ; a dyna yn ganlynol yw y dyb gyffredinol ar

y matter yma (Michaelis, Introd. iv. 320).

Mae yr Efengyl hon yn cynwys profion mewnol iddi

gael ei hysgi'ifenu, yn y lle cyntaf, er budd cymundeb
cenedlig, y rhai na wyddent nemawr am yr luddewon
a'u haríerion a'u defodau. Gan ei fod yn beth cyffredin

yn mhlith yr luddewon ac eraill yn y Dwyrain i ddefn-

yddio cyfenwau arwyddocaol, ca y rhai'n, pan y defnyddid

hwynt mewn gwledydd eraill, eu cyfieithu i'r ieithoedd a

lefarid yno. Felly loan, fel na byddai iin camsyniad
gyda golwg ar y personau a olygid, ydoedd ofalus, pan
íyddai ychydig gylchdaeiiiad i'r gair Groeg, i roddi y
ddau enw, yr un Syriaeg a Groeg : megis, ' Ti a elwir

Cephas, yr hwn a gyfieithir careg' (i. 42). Gellir gwneud
yr un sylw mewn perthynas i'r titlau a ddefnýddid yn
gyffredin :

' Rabbi, yr liwn o'i gyfieithu yw, Atln-aw ' (i.

38); ' Y Messias, yr hwn o'i ddeongli yw, y Crist' (i. 41).

Nid oedd eisiau rhoddi esponiad i'r luddewon ar y fath

eiriau a'r rhai hyn. Yr un wedd, pan mae eisiau enwi
un o arferion neu wyliau yr luddewon, dywedir wrthym
taw defod neu wyl luddewig ydyw. Er esiampl, dywedir
fod 'dyfr-Iestri meini wedi eu gosod, yn ol defod puredig-

aeth yr luddewon ' (ii. 6). A dywedir fod dull cladded-

igaeth ein Gwaredwi- ' fel y mae arfer yr luddewon íir
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gladdu' (xix. 40). Yn yr hanes am yr yraddiddan rhwng
ein Harglwydd a'r wraig o Samaria, mae yr hanesydd yn
tori ar ei hanes er cyfrif am un o'i cliwestiynau : 'Oblegid

nid yw yr luddewon yn ymgyfathrachu á'r Samariaid

'

(iv. 9). Drachefn, ar ol dweud i'r ' Galileaid weled yr

hoU bethau a wnaethai efe yn Jerusalem ar yr wyl,'

chwanega, ' canys hwythau a ddaethant i'r wyl ' (iv. 45).

Gelwir y Pasg fwy nac unwaith yn ' Basg yr luddewoii

'

(ii. 13 ; vi. 4 ; xi. 5.5). Yr ydym yn darllen hefyd am
' wyl y pebyll, sef gwyl yr luddewon ' (vii. 2) ; ac am
' wyl yr luddewon.' Nid yw yn anheilwng o sylw fod y
sylwadau eglurhaol hyn yn bur luosog yn y rhan gyntaf
o'r Efengyl, pan y teimlai yr ysgiifenydd yr angen oedd
i'w ddarllenwyr gael y cyfryw e^poniad (Campbell, Gos-

pels, iii. 330).

'Mae yn amlwg taw nid yn anfwriadol,' medd Mr.
Campbell, ' y darfu i loau baso heibio y rhanau hyny yn
hanes bywyd a phregethiad ein Harglwydd ac yr oedd
yr efengylwyr eraiH wedi eu hadrodd yn gyflawn ; neu os

gwna gyífwrdd â hwynt o gwbl, gwna hyny yn bur ysgafn

;

ti'a y rhydd hanes manwl am lawer o wyrthiau ac yr
oedd yr efengylwyr eraill wedi paso drostynt, ac ymhel-
aetha ar athrawiaethau goruchel ei ragfodolaeth, duwdod,
ac yingnawdoHad y Gair, dybenion mawrion ei ddanfon-

iad, a bendithion ei bwrcas. LTn o'r pethau hynotaf yn
hanes ein Harglwydd, ac a adroddir gan bob un o'r tri

ond loan, ydyw y brophwydohaeth am ddinystr Jerusa-

lem, y deml a'r wladwriaeth luddewig, ynghylch deugain
mlynedd cyn i hyn gymeryd Ue. Darfu i'r tri hanesydd
araU i gyhoeddi y brophwydohaeth cyn ei chyflawniad,

pan y gaUasai eu hanesion atteb dau ddyben pwysig iawn

:

yr oedd un i wasanaethu mewn amser cyfaddas fel pi-awf

diymwad, i bob ymofynwr diragfarn, o ddwyfol anfoniad

ein Harglwydd ; ac yr oedd y UaU i wasanaethu y dyben
i'w ddisgybhon o nid yn unig gadarnhau eu fíydd, ond
fel i'hybudd i ymddwyn pan wnelai arwyddion cyflawniad

y brophwydohaeth wneud eu hymddangosiad. Yn awr,

nis gallesid atteb un o'r amcanion hyn trwy roddi hanes
prophwydoUaeth heb fod yn ysgrifenedig hyd nes ar ol

ei chyflawniaid, pan y geUid wrthddadleu, gyda Uawer o

degwch ymddangosiadol, fod iaith y brophwydohaeth
wedi ei chyfaddasu ar gyfer ei chyflawniad ; ac fel rhy-

budd, gaUasai pawb weled ei bod yn rhy ddiweddar i

rybuddio pan fyddo y perygl wedi myned drosodd. Mae
rhagluniaeth wedi trefnu pethau yn anfeidrol weU, gan
gynyrchu Cristionogion a fwynhaent y cyfleusdra goreu i

wybod pa betli a brophwydai eu meistr, i ardystio y
brophwydoHaeth flyneddau cyn yr oedd yr ymddangosiad
mwyaf peUenig o'i chyflawniad ; a thyst luddewig, nid

cyfaiU ond gelyn i Gristionogaeth, i brofi ei chyflawniad.

Y cyfryw un ydoedd Josephus yr hanesydd, yr hwn ni

wyddai efaUai ddim am y brophwydoUaeth, ond a feddai

y cyfleusderau goreu i wybod yn amgylchiadol yr hyn a

gyflawnwyd gan y Rhufeiniaid ; a'r hwn, trwy ei adrodd-
iad manwl a chywir o'r fíeithiau, sydd wedi yn anfwriadol
wneud gwasanaeth enwog i achos Cristionogaeth.

'Am engraifít, o'r tu araU, o fíaith a adroddir gan loan,

ond a esgeulusir gan bawb eraiU, y mwyaf tarawiadol o

lawer yw adgyfodiad Lazarus, na'r hwn nid oedd un o
wyi-thiau ein Harglwydd yn fwy ynddo ei hun, neu yn
fwy hynod ar gyfrif yr amgylchiadau cydfynedol ag e£
Ar y cyntaf ymddengys yn hynod i weithred mor hynod

ac adfywiad dyn ac oedd wedi bod bedwar diwmod yn
farw, a chwedi ei gladdu ; y mwyaf cyhoeddus hefyd,
sef mewn isddinas berthynol i'r brifddìnas ; mewn goleu
ddydd

;
yr edrychwyr yn Uuosog, fel yr oedd gwyl y

Pascyn agosau, yr hon a dynai dyrfa ddirfawr o bobl i

Jerusalem ; ac (yr hyn a'i gwnelai fyth yn fwy hynod)
ychydig cyn croeshoehad Crist; amgylchiadau mor bwysig
fel ac i'w gwneud yn foesol anmhosibl i fíaith mor hynod-
fawr ddianc sylw im hanesydd Cristionogol o'r amser
hwnw. Ond mor ddedwydd mae'r amgylchiad a euwir
gan Grotius, fel wedi cael ei awgrymu yn niwedd hanes
yr efengylydd, symud pob ymddangosiad o esgeulusdra
yn yr ysgrifenwyr santaidd, a chyfrif yn y modd mwyaf
rhesymol am eu dystawrwydd dwfn ar y matter hwn.
' Gwybu dyrfa fawr o'r luddewon fod lesu yn Bethania,

yn nh Lazarus, a daethant, nid er mwyn yr lesu yn
unig, ond fel y gwelent Lazarus hefyd, yr hwn a godasai
efe o feirw. Eithr yr arch-ofíeiriaid a ymgynghorasant
fel y Uaddent Lazarus hefyd, oblegid Uawer o'r luddewon
a aethaut ymaith o'i herwydd ef, ac a gredasant yn yr
lesu' (xii. 9-11). Yn ganlynol buasai cyhoeddi y wyrth
hon tra yr oedd Lazarus a'i chwiorydd yn byw yn nghym-
ydogaeth Jerusalem yn gosod y teulu teilwng hyny i

fynu fel nodau cyhoeddus i falais, nid yr arch-ofí'eriaid yn
uuig, ond hoU elynion yr enw Cristionogol. Os credwn
ni draddodiad, bu Ijazarus fyw ddeg ar hugain o flyn-

eddau ar ol ei adgyfodiad. O fewn Uai nac ugain darfu i

Matthew, Marc, a Luc gyhoeddi eu Hefengylau ; ond yr
oedd yn ddeuddeg ar hugain o flyneddau o leiaf, ac yn
ganlynol ar ol marwolaeth Lazarus, cyn i loan ysgrifenu

ei EfengyL"'
' Ychwanegaf sylw ar amgylchiad bychan ac nad ad-

roddwyd ef mewn adnod araU, am yr hwn y geUir cyfrif

yn yr un fíbrdd, a theUynga gyfeiriad atto, oblegid mae y
tebygolrwydd ei hun yn rhagdybiaeth o gywirdeb y cyfrif

yn yr esponiad roddir ar y ddau. Yr ydys wedi sylwi

fod y pedwar efengylwr yn adrodd, yn y cynyg gwan a
wnawd i wrthwynebu y swyddogion pan gymerwyd
Crist, i glust gwas yr arch-ofíeiriad gael ei dori, ond loan

yn unig a ddywed taw y disgybl a wnaeth hyn ydoedd
Pedr. Bhaid bod y fíaith yn ddigon hysbys iddynt oU ;

ond ysgrifenwyd yr Efengylau eraiU yn ystod bywyd
Pedr, ond Efengyl loan ar ol ei farwolaeth, pan nas
gaUasai enwi yr amgylchiad hyny wneud un niwed iddo,

Mae ymddangosiad unffurfedd y wyUadwriaeth yma yn yr
ysgrifenwyr santaidd yn gwneud cyfiawnder y rhesymau
a roddwyd yn fwy ttbygol.

' GaUaf ychwanegu, fod yn cyfodi weithiau oddiar

amgylchiadau y rhai, yn arwynebol, a ymddangosant yn
chwanegu anhebygolrwydd at yr hanes, brawf ragdybiol

ychwanegol o'i gwirionedd pan yr edrychir yn agos arni.

Mae hefyd yn yr awgrymiadau hyn yr hyn aU wasanaethu

y dyben o gadarnhau y traddodiadau a'r hanesion boreuol

a gawn am ysgrifenwyr yr Efengylau, ac amser eu cyfan-

soddiad' (CampeU, Gospels, iii. 335).

Heblaw y pedair Efengyl, yr oedd yn amserau boreuol

yr eglwys hanesion eraiU am fywyd Crist. Sonia Luc
am amryw wedi eu hysgrifenu cyn iddo ef ysgrifenu ei

Efengyl (i. 1), yr hyn sydd brawf o'r dyddordeb cynnar a
dwfn a deimUd yn y testuu. Mewn amseroedd canlynol

* Dyma'r blyneddan a roddwyd gan Dr. Campbell, ond yr ydym wedi gweled eisoes fod

amseriad y gwahanol Efengylau yn ansicr iawn.
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yr oedd amrywiol Efengylau eraiU, megis rhai Pedr,

Thomas, Matthias ; gosodid yr enwau hyn wrthynt fel

forgery. Yr oedd eraill hefyd a ddygent enwau y cyf-

undebau yn mhhth y rhai yr oeddynt yn cael eu deih-

yddio, megis yr Efengyl yn ol yr Hebreaid, a'r Efengyl

yn ol yr Aiphtiaid. Gelhr gweled darnau o'r Efeng-

ylau Apocrypliaidd yn Jones' Meihod of settling the

Canonrcal Authority ofthe N. T. (Michaehs, Introduction,

iii. 2, 6).

EÉENGYLWR {eayyè^icTTìn, cyhoeddwr neii ddygied-

ydd newyddion da). Paul, pan yn son am y doniau oedd

Crist wedi gyfranu i'w eglwys, a ddywed :
' Efe a roddes

rai yn apostohon, a rhai yn brophwydi, a rhai yn efengyl-

wyr, a rhai yn fugeihaid ac athrawon' (Eph. iv. 11).

Dengys hyn fod swydd efengylydd yn gwahaniaethu

oddiwrth swydd apostol neu fugail. Nid ymddengys eu

bod yn sefydlog yn nn man neillduol, ond teithient o

gwmpas gan bregethu yr efengyl, ymweled ac eglwysi

ifeinc, gosod mewn trefn y pethau oeddynt ar ol, arfer

disgyblaeth ynddynt, ac órdeinio y swyddogion arferol

ynddynt. I'r dosparth hwn y pertliynai Phyhp y diacon,

Timotheus, Titus, ac efallai Silas, a rhai eraill (Act. xxi.

8 ; 1 Tim. i. 3, 4 ; iii.; iv. 6, 7, 11-16 ; v.; 2 Tim. xi. 1,

2, 14, 15, 23-26; iv. 1, 2, 5; Titus i. 5-14; ii. 1-10, 15;

iii. 1, 2, 8-11). Ymddengys y gwnai yr efengylwyr

cysylitiedig â Piiaul gyflawni yr un swyddi a'r apostol ei

hun, nid, fodd bynag, fel rhai yn meddu yr un awdurdod,
ond fel ei gynortliwywyr, ac yn aml yn gweithredu o dan

ei gyfarwyddyd. Haera Dr. Campbell fod y swydd, fel

rhai swyddi eraill perthynol i'r oes apostolaidd, yn tm
dros aniser, ac nid yn barhaus {Lect. Eccles. Hist. i.

148-150), ond nid oes dim prawf o hyn. Tueddir ni i

gredu taw cyhyd ac y bydd cenedloedd ac eisiau eu

hefengyleiddio, cyhyd a hyny mae swydd efengylwr i fod

yn un barhaus yn yr eglwys, er na chyflawnir hi mwyach
dan awdurdod a cliyfarwyddyd apostolaidd. Eusebius,

yn cyfeirio at ddiwedd y cyfnod apostolaidd, a ddywed :

'Darfu i'r rhan fwyaf o'r disgybhon yr amser hwnw, wedi eu

bywiocau gan gariad at y gair dwyfol, gyflawni yn gyntaf

orcliymyn y Gwaredwr trwy gyfranu eu heiddo at ddi-

wallu angenrheidiau yr angenog; wedi hyny, gan adael eu

gwlad, cyflawnasant swydd efengylwyr i'r rhai nad oedd-

ynt wedi clywed son am y ffydd Gristionogol ; tra dan ddy-

lanwad uchelgais aruchel i bregethu Crist, traddodasant

iddynt hefyd Iyfrau yr Efengylau santaidd. Ar ol gosod

lawr sylfaen y fíydd mewn gwledydd tramor, fel amcan
penodol eu cenadaeth, ac ar ol appwyntio eraiU yn fugeil-

iaid y deadelloedd, a chan gyflwyno i'w gofal y sawl

oeddynt newydd gael eu dwyn mewn i'r eglwysi, aent i

wledydd eraill, ac at genedloedd eraill, trwy ras a chyd-

weithrediad Duw. Cyflawnai yr Yspryd Glân lawer o

wyrthiau trwyddynt; fel jían cygynted ac y clywai dyn-

ion yr efengyl, dei'bynient hi yn Uuoedd gwirfoddol, a

chofleidient y fldd newydd â'u holl galon' (Euseb. Eccles.

Ilist. iii. 37).

Eusebius wedi hyn, pan yn cyfeirio at y rhan olaf o'r

ail ganrif (o gylch amser Antoninus, o.c. 180), a ddywed:
' Yr oedd hyd yn od etto lawer o efengylwyr y gair, y
rhai a ymdrechent yn frwdfrydig i ddefnyddio eu zel

ysprydoledig, yn ol esiampl yr apostolion, i ychwanegii
ac adeiladu gair Duw. O'r rhai hyn dywedir fod Pan-
tsenus yn un, ac iddo ddyfod cybelled a'r India.' Geilw

Patitsenus yn 'ddyn o'r enwogrwydd mwyaf fel gwr
dysgedig' (Euseb. Eccles. Ilist. v. 10).

Cymhwysa Eusebius y gair efengylwr at ysgrifenwyr

y pedair Efengyl (üi. 39), ac arferir y gair yn awr yn
gyfíredinol yn yr ystyr hyny.

EGLWYS. Mae i'r gair Groeg èKK\ria-la, yr hwn a
gyfieithir eglicys yn y T. N., ystyr eangach na'r gair

Cymraeg ; a gwna gwybodaeth o'i ystyr gwreiddiol a
chyfíredin ein cynorthwyo i ddeall y defnydd arbenig a

wneir o hono gau yr ysgrifenwyr santaidd. Mae iddo yr
ystyron canlynol :

—

I. Cynnulliad p'r bobl wedi eu galw ynghyd yn gyf-

reithlon gan yr ustusiaid gwladol. Yn yr ystyr hyn y
defnyddid ef gan y Groegiaid, yu enwedig yr Atheniaid,

ac felly yr arferir ef yn Act. xix. 39.

II. CynnuIIiad o'r bobl, er na(J wedi eu galw ynghyd
yn gyfreithlon (Act. xix. 32-40).

III. CynnuIIeidfa neu genedl plant Israel (Act. vii. 38,

wedi ei gydmaru â Deut. xviii. 16 ; Heb. ii. 12, wedi ei

gydmaru â Ps. xxii. 22).

IV. Cynnulleidfa luddewig wedi cyfarfod i addoli

—

h.y., mewn synagog (Matt. xviii. 17). Mae yn amlwg
nas gallasai hyn gyfeirio yn wreiddiol at eglwys Grist-

ionogol, oblegid nad oedd eglwysi Cristionogol yn bodoli

etto, ac yr oeddynt yn bethau hollol anadnabyddus; ond
etto gall yr egwyddor gyfíredinol a osodir i lawr yma fod

yr un mor gymhwysiadol a defnyddiol iddynt hwy.

V. Yn y T. N. arwydda y gair yn fwyaf cyfiFredin

eglwys—h.y., cymdeithas neu gynnulleidfa o bersonau yn
profíesu fíydd yn Nghrist ac ufudd-dod iddo (Act. xiv.

27; 1 Cor. xiv. 23). Yn yr ystyr yma defnyddir y gair i

ddynodi

—

1. Eglwys Crist ar y ddaiar, heb gyfeiriad at un Ue

neillduol (Matt. xvi. 18 ; 1 Cor. xü. 28 ; Eph. v. 23-25
;

CoL i. 18-24).

2. Eglwys mewn Ue neiUduoI—megis Jerusalem (Act.

viii. 1), yn Antiochia (xiii. 1 ; xiv. 27), _yn Ephesus (xx.

17), yn'Corinth (i. 2); neu a gyfarfyddai mewn t neUI-

duol (Rhu£ xvi. 5 ; CoL iv. 15; PhUem. 2). Yr ydym
yn darllen hefyd am eglwysi gwlad neu dalaeth, megis

^eglwysi Duw yn Judea' (Gal. L 2; 1 Cor. xvi. 1);

'eglwysi Asia' (1 Cor. xvi. 19); 'y saith eglwys sydd yn

Asia' (Dat. L 11).

3. Cymanfa y gwaredigion yn y nefoedd (Eph. v. 27;

Heb. xü. 23).

At yr ystyron hyn gwnai rhai ychwanegu y Ile yr

ymgasglai cynnulleidfa Gristionogol ; ac fel prawf o hyn

cyfeiriant at yr ystyr yma yn Act. xiv. 26 ; 1 Cor. xi.

18-22; a xiv. 19-24. Ond er fod hwn yn ddefnydd

cyffredin iawn o'r gair eglwys mewn amseroedd diweddar,

geUir amheu pa un a ddefnyddid ef yn yr ystyr hyn yn

yr oes apostolaidd. Yn yr hoU adnodau hyn geUir ei

ddeall yn briodol am y gynnulleidfa a ymgasglai (gwel

Campbell, Lect. Eccles. Hist. i. 333).

E'LAM, un feibion Sern, ac un o wyrion Noah, gan

y rhai y poblwyd y ddaiar ar ol y diluw (Gen. x. 22, 32).

Ceir y gair yn aml yn yr H. D., weithiau fel enw gwlad,

ac weithiau fel enw pobl. Y son cyntaf am dano yn un

o'r ystyron hyn a geir yn Gen. xiv. 1, 9, ynghylch 400 o

flyneddau ar ol y diluw, Ue y därUenwn am 'Cedorlaomer

brenin Elam' wedi ymgyngreirio ag amryw freninoedd

eraill yn erbyn Sodom, Gomorrah, Admah, Seboim, a
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Soar, yr hwn, ar ol ei wasanaethu am ddeuddeg mlynedd,

ydoedd yn awr wedi gwrthryfela. Ymddengys taw pen

y gyngrair ydoedd Cedorlaomer, ac mai efe ydoedd y
gorchfygwr y dydd hwnw (ad. 1-12). Dywedir yn gyíF-

redin y dylid deall Persia wrth Elam; ond camsyniad

ydyw hyn : nid oedd mewn amseroedd diweddar ond tal-

aeth, a chynrychioHr hi gan Elymais y daiaryddwyr

(Rawhnson in Eerodot. i. 571). Daniel, pan yn adrodd

gweledigaeth a gafodd yn nheyrnasiad Belsassar, brenin

Babilon, a ddywed, ' Yr oeddwn yn Susan, y breniijUys,

yr hwn sydd o fewn talaeth Elam, wrth yr afon Ulai '

—

h.y., yr Euteus (viii. 1, 2). Yr oedd Elam y pryd hwnw
yn dalaeth o ymerodraeth Babilon, a Phersia yn deyrnas

ar ei phen ei hun, er, wedi i Babilon gael ei chymeryd gan

y Mediaid a'r Persiaid, daeth i fod yn dalaeth o ymerod-

raeth Persia, a daeth Sijsan neu Susa i fod yn brifddinas,

neu o leiaf yn un o balasau breninol breninoedd Persia.

Yn Gen. xiv. 1, ac Esa. xi. 11, gwahaniaethir Elam oddi

wrth Sinar ; ac yn Esa. xxL 2, Jer. xxv. 25, ac Act. ii. 9,

oddiwrth Media. Gwel hefyd Ezra iv. 9, lle gwneir

gwahaniaeth talaethol cyfíelyb. Dygid cryu nifer o filwyr

gan Elam i'r maes, y rhai oeddynt saethwyr â bwa a

saeth :
' Elam hefyd a ddug y cawell saethau, mewn

cerbydau dynion a gwyr meirch' (Esa. xxii. 6); ac yn
Jer. xlix. 34 darllenwn :

' Fel hyn y dywed Arglwydd y
lluoedd, Wele fi yn tori bwa Èlam, eu cadernid penaf

hwynt.' Yn mhlith yr 'luddewon, gwyr bucheddol,' y
rhai oeddynt yn Jerusalem ar y wledd, 'yr oedd Mediaid,

ac Elamitiaid, a thrigolion yn Mesopotamia' (Act. ii. 5, 9).

Diau taw disgynyddion oedd y rhai hyn o 'blant y
caethiwed,' llawer o ba rai a arosasant yn y Dwyrain pan

y darfu eraill ar gyhoeddiad Cyrus ddychwelyd i'w gwlad
eu hun, ac wedi ymgymysgu ac ymgysylltu gymaint â
chenedloedd estronol nes cymeryd enw y gwledydd o ba
rai y daethent.

ELA'SAR, teyrnas Arioc, un o gyngreirwyr Cedorla-
omer, brenin Elarn. Gan yr enwir hi rhwng Sinar ac
Elam, mae yn debygol ei bod yn gyfleuedig yn y rhan
hono o Asia (Gen. xiv. 1). Cadarnheir hyn gan enw
Assyriaidd-Babilonaidd y brenin, Arioch (cydm. Dan. ii.

14 ; Gesenius, Lex. 53). Tybia rhai taw yr un lle ydyw
Elasar a Telasar, a drigfenid gan 'blant Eden' (Esa.

xxxyii. 12); ond mae sillebiaeth y ddau air ("ID^N, Elasar;

"líî'N^ri, Telasar), èr yn debyg i'w gilydd yn Saisoneg,
,maent yn wahanol iawn yn yr Hebraeg. Yr oedd yn un
o fuddugoliaethau breninoedd Assyria, ac arddangosai
swn y gair ei fod yn y rhan hono o'r byd.
E'LATH, porthladd yn mlaen y gangen ddwyreiniol

o'r Môr Coch. Yr oedd yn Ile gryn hen, efallai ar gyfrif

ei gyfleusrwydd fel masnachle â gwledydd a orweddent
tua'r dwyrain. Enwir y Ile yn yr H. D. mor foreu ac
amser teithio yr Israeliaid trwy yr anialwch, pan, mewn
canlyniad i waith yr Edomiaid yn nacau iddynt fyned
trwy eu gwlad hwynt, y dychwelasant ' o ffbrdd y rhos o
Elath, ac a aethant ar hyd ffbrdd anialwch Moab ' (Deut.
ü. 8). Wedi i Dafydd Iwyr orchfygu Edom, a 'gosod
penaethiaid ar holl Edom ' (2 Sam. "viii. 1 4), gellir casglu
i Elath, yn mhlith Ilefydd eraill, i syrthio i'w ddwylaw,
yn enwedig gan y dywedir i Solomon ei fab fyned i

'Esion-gaber, ac i Elath, ar fin y môr, yngwlad Edom,' gan
anfon oddi yno longau i fyned i Ophir (2 Cron. viii. 1 7,

18). Yn nheyrnasiad Jehoram, mab Jehosaphat, 'y

gwrthryfelodd Edom oddi tan law Judah, ac y gosodasanb
frenin arnynt eu hunain' (2 Breri. viii. 20, 22); ond ar ol

nifer o flyneddau 'efe a adeiladodd Elath, ac a'i rhoddodd
hi drachefn i Judah' (xiv. 22). Ymddengys, fodd bynag,
ei bod unwaith wedi bod yn meddiant y Syriaid; oblegid

yn nheyrnasiad ei wyr Ahaz dywedir, ' Yn yr amser
hwnw Resin, brenin Syria, a ddng drachefu Elath at

Syria, ac a yrodd yr luddewon o Elath, a'r Syriaid a
ddaethant i Elath ac a breswyliasant yno hyd y dydd
hwn ' (xvi. 6). Mae yr hanesion hyn ynghylch cymeryd
ac ail gymeryd Elath yn dangos yr ystyrid ef yn lle o

gryn bwys ; a'r tebygolrwydd yw i'w bwysigrwydd gyfodi

oddiar ei fod yn borthladd o ba un y gellid dwyn masnach
yn mlaen â rhanau dwyreiniol y byd. Parhaodd i fod yn
île gryn bwys hyd amserau y cyfnod Cristionogol.

Gelwid ef yn Àilah ac yn yElana gan y Groegiaid a'r

Rhufeiniaid, ac yn nyddiau Jerome yr oedd yn lle o fas-

nach, ac yr oedd Ileng Rufeinig yn arosol yno. Daeth yn
foreu i fod yn sedd eglwys Gristionogol, a cheir enwau ped-

Avar o esgobion Ailah yn hanes gwalianol gymanfaoedd o

o.c. 320 hyd 536. Syrthiodd wedi hyuy o dan Iywodraeth

y Mahometaniad ; ond cyn y bedwaredd ganrif ar ddeg
ymddengys ei fod wedi myned yn Ile anghyfanedd, ac iddo

syrthio i adfeiliau. Nid oes dim ond pentyrau eang o

ysbwrial i ddynodi y fan Ile sefai ; ond ni pherthyn un
dyddordeb iddynt, ond cybelled ac y dangosant fod hen
ddinas wedi cael ei hoUol ddinystrio (Robinson, i. 241,

251). Nid yw pentref presenol Akaba, yr hwn sydd yn
ei ymyl, ond treflan druenus, wedi ei chuddio mewn fforest

balmwydd, o gylch amddiffynfa wedi ei adeiladu ar gyfer

pererinion i Mecca, gan taw heibio i'r Ile yma y mae un
o'r prif ffyrdd i'r man hwnw. Mae ei sefyllfan yn daraw-
iadol iawn, gan yr edrych tua chulfor prydferth a'i fryniau

bylchog ar bob ochr (Stanley, Sinai, 84).

ELEA'LEH, dinas a roddodd Moses i'r Reubeuiaid.

Gorweddai ynghylch hanner awr o deithio ar y gogledd-

ddwyrain o Hesbon, ynghyd â'r hon yr ymddengys iddi

syrthio i ddwylaw y Moabiaid, a thra yn eu meddiant
hwynt bygythwyd hi â barnedigaethau trymion (Num.
xxxii. 3, 37; Esa. xv. 4; xvi. 9; Jer. xlviii. 34). Mae yn
awr yn garneddau (Robinson, ii. 278).

ELEA'ZAR, trydydd mab Aaron. Yn hir ar ol marw-
olaeth ei ddau frawd hynaf canlynodd Aaron ei dad yn yr

arch-offeiriaeth. Ar ol cynorthwyo Josua i ranu gwlad
Canaan, a cliyflawni swydd arch-offeiriad am o gylch deng
mlynedd ar hugain, bu farw, a chladdwyd ef mewn bryn

ar Fynydd Ephraim a berthynai i Phinees, ei fab a'i

ganlyniedydd. Oddieithr y tymhor byr o gylch 120 o

flyneddau, neu ychydig yn chwaneg, pan y mwynheid
urddas y swydd gan deulu EIi, parhaodd yr arch-offeir-

iadaeth yn nheulu EIeazar hyd ar ol marwolaeth Crist

;

ac yn amser Dafydd cafwyd un cwrs ar bymtheg o

offeiriaid allan o deulu Ithamar (Num. iii. 2, 4 ; xx.

26-28; xxxiv. 17; Jos. xxiv. 33; 1 Cron. xxxiv. 3, 4).

E'LI, arch-offeiriad luddewig disgynedig oddiwrth

Ithamar. Paham y cafodd yr arch-offeiriadaetli ei symud
o deulu Eleazar i linell Ithamar nis gwyddir ; ond ym-
ddengys i'r symudiad gymeryd lle trwy orchymyn Duw
(1 Sam. ii. 30). Dyn da oedd EIi ei hun, ond yr oedd ei

feibion Hophni a Phinees yn gywilyddus o ddrygionus
;

halogent y benywaid a ymgynullent i addoli yngwersyll

y babell ; hawlient eu rhan o'r offrymau dros becliod ueu
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offi ymau hedd cyii fod y brasder wedi ei losgi; cymerent
fwy na'u rlian, a chig amrwd yu lle un berw; ac os gwnai
rhyw un omedd, eu gweision a'i cymerent trwy drais.

Perodd i'w hymddygiad annuwiol i lawer o'r Hebreaid i

attal eu rhoddion. Ceryddwyd hwynt gan eu tad, ond
raor wanaidd fel na wuaethant un cynyg i wella eu buch-
edd. Trwy brophwyd darfu i'r Arglwydd gyhuddo EU
a'i feibion o'r camddefnydd mwyaf o'i addoliad, a'r tad o

ani'hydeddu ei feibion uwchlaw Duw. Arwyddodd er ei

fod wedi addaw ar delerau barhau yr arch-offeiriadaeth

yn ei deuhi, etto gan eu bod wedi ymddwyn mor ddryg-
ionus, y byddai diwedd buan ar eu Uwyddiaut a'u gallu,

ac na chaeut fyw yn heu
; y cai Eli ei hun weled ei wlad

wedi ei goresgyn gau elynion tramor
; yr arch wedi ei

chymeryd; y byddai ei ddau fab farw mewn un diwrnod;

y byddai i'r arch-offeiriadaeth gael ei rhoddi i deuhi araU
a íyddai yu fwy ffyddlon, ac i'r hwn y gorfyddai i had
EU ymostwng yn wasaidd am damaid o íara. Rhai
blyneddau ar ol hyn sicrhaodd yr Arglwydd, trwy Samuel
ifanc, Eli o ddiuystr dynesawl ei deuhi, ac mai ofer ydoedd.
cynyg gwneud iawn dros eu pechod trwy
aberth. Derbyniodd EU y barnedigaethau
^^y^^ gy*i

''^o
ymostyngiad mawr i ewyUys

Duw (1 Sam. ii. 22-.36 ; in. 11, 18).

Cafodd y bygythion cyfiawn a dycli-

rynUyd hyn eu cyflawni yn fuan. Darfu
i'r PhiUstiaid oresgyn y wlad, gorchfygu
yr Hebreaid, a Uadd 4000 o houynt. Yr
Hebreaid, yn tybied y gwnaethai yr arch

wasanaethu fel swyn i'w diogelu, a anfon-

asant am dani i'r gwersyU, ond yn fuan
wedi hyn dyoddefasant orchfygiad gwaed-
lyd: Uaddwyd 30,000, yughyd â Hophni
a Phinees, a chymerwyd yr ai'ch ac a'i

cariwyd ymaith gan y PhiUstiaid. Wedi
clywed y newyddion hyn, EU, yn Uawu
galar a syndod, a syrthiodd oddiar ei

eisteddle gan dori ei wddf, yn y ganfed
flwyddyn ond dwy o'i oedran a'r ddeugain-
fed o'i swydd fel barnwi' Israel. Gwraig
Phiuees, pan glywodd am y trychiueb

hwn a rhai eraiU, a gymerwyd gau boenau yr esgoreddfa,

ac ynghauol gwasgfeuou gofid a esgorodd ar fab, yr liwu

a gyfenwodd Ichabod, i anvyddo fod y gogoniant wedi
ymadael ag Israel, gan i'r arch gael ei chymeryd. Yua bu
farw. Cymered rlneni rliy dirion wrtli ea plant, ac eraill

parod i gyddio eu heiaii, rybudd oddiwrth Eli {\ Sam. iv).

Cafodd tynged ddychryuUyd teuUi EU ei chyflawni yn
mheUach pan y cafodd Ahimelech a theulu yr offeiriaid,

ond Abiathar, eu Uadd yn greulon gan Saul (1 Sam. xxii.

9-23), a phau y cafodd yntau hefyd 'ei fwrw ymaith o

fod yn offeiriad i'r Arglwydd ' gan y Breuin Solomon
(1 Bren. ii. 27. Am y cyfnewidiad yn yr ofí'eiriadaeth

gwel Joseph. Antiq. v. 11. .5 ; vii. 1. 3).

ELIEZEPi, ydoedd oruchwyUwr t Abraham, gwedi ei

eui yn ei deulu, ac a ystyrid lui amser fel ei etifedd (Gen.
XV. 2, 3). Pan fwriadodd Abraham íynu gwraig i'w fab
Isaac, rhwymodd Eliezer trwy Iw na ddygai iddo un o

ferched y Canaaneaid, ond lui o'i berthynasau ei hun yn
Mesopotamia ; a chwedi ei iybuddio yn erbyn gwneud
dim a dueddai i wneud i Isaac ddychwelyd i Mesopotamia,
danfonodd cf i Nachor, dinas ynghylcli 460 o fiUtiroedd ar

y gogledd-ddwyrain o Hebron. Pan nesaodd at y ddiiias,

tarawodd wrth tfyuon, at ba un yr arferai merched ifeinc

y Ue ddyfod foreu a hwyr. Yno yr arosodd i adfywio ei

huu a'i ddeg camel. Gan ddymuno cyfarwyddyd dwyfol,
dyrchafodd ei galon mewn gweddi at Dduw, ac a erfyn-
iodd ar Dduw ddaugos iddo y ferch oedd gymhwys i

Isaac, trwy gynyg o honi dynu dwfr i'w gamelod pan na
cheisiasai efe ganddi ond tynu dwfr iddo ef yn unig
Daeth Rebeccah at y ffynon. PrLn yr oedd Eliezer wedi
cael amser i geisio ganddi dynu dwfr iddo ef pan y
cynygodd dynu i'w gamelod hefyd. Wedi cael ei fodd-
loni yn ei golwg allanol, a chwedi cael allan taw gor-nith

ei feistr ydoedd, anrhegodd hi â phar o gUist-dlysau aur
ynghylch wns o bwys, a phar o freichledau, y rhai oeddynt
bum gwaith mwy gwerthfawr, ac a ofynodd iddi os gall-

asai efe a'i gamelod gael Ue i lettya dros nos yu nh ei

ei thad. Dywedodd hithau y gallasai. Tra y rhedodd
lii i hysbysu teulu ei thad, talodd Eliezer ddiolch i Dduw
am roddi iddo yr arwydd a ddymunasai. Laban, brawd
Rebeccah, a ddaeth ar fiys, ac a arweiniodd Eliezer yn

eLIEZER TS CANFOD REBECCAII.

garedig i'w d_v. Prin yr oedd wedi eistedd i lawr cyn
iddo ddywedyd wrthynt pwy ydoedd ; faint o gyfoeth

oedd gan ei feistr, ac a fwriadai roddi i Isaac
;
pa bryd

yr oedd wedi ei gaeth orchymyn i fynu gwraig briodol i

Isaac ; ac i fod Duw wedi dangos iddo trwy arwydd taw
Rebeccah oedd y person ; ac ynghylch yr hon y dymunai
gael atteb peuodol cyn y gwnai ua bwyta uac yfed.

Dywedodd Bethuel ei thad, a Laban ei brawd, eu bod
hwy yn canfod fod y peth oddiwrth Dduw, ac na feidd-

ient hwy ddim gwrthwyuebu hyny. Ar ol unwaith yn
ychwaneg dakx diolch i Dduw, darfu Eliezer anrhegu

Rebeccah â rhoddion gwerthfawr ac ydoedd wedi ddwyn
gyd ag ef ; ac efe a roddodd i'w main a'i brawd amry

w

roddiou gwerthfawr. Boreu dranoeth taer ddymunodd
ar fod i Rebeccah gael ei danfon gyd ag ef Yr oedd ei

chyfeUlion yn groes iddi ymadael mor fuan ; ond darfu i

Eliezer daer wasgu aniynt yr augenrheidrwydd o ym-
adawiad uniougyrchol. Cafodd y matter mewn canìyn-

iad ei gyfeirio at Rebeccah ei hun, yr hon yn rhwyog a

gydsyniodd â chais goruchwyliwr Abraham. Gwnawd
pob peth gan hyny yn barod, a chychwynasant i'w taitli

;
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ao yn mhen ychydig- ddiwrnodau ar ol hyny cyrhaeddas-

ant Beerseba yn ddiogel, Ue trigai Isaac y pryd hwnw
(Gen. xxiv.)

E'LIM. [Teithiau yr Israeliaid.]

ELOR, math o asteU bren ar ba un y carid cyrph

meirw i'w claddedigaeth. Ni ddefnyddid hi yn gyíFredin

ond wrth gladdu pobl dlodion (Luc vii. 1 4) ; a charid y
cyfoethogion ar fath o wely, ac weithiau un ysplenydd

iawn (2 Sam. iii. 31, Heb.)

E'LÜL, y chweched mis o'r flwyddyn eglwysig ludd-

ewig, a'r ddeuddegfed o'r un wledig. Dechreuai, yn ol

y rabbiniaid, gyda newydd loer ein Hawst ni, ac, yn ol

Michaehs ac eraiU y rhai a'i canlynant, gyda Uoer Medi.

Ar yr 1 7fed cynnahai yr luddewon ympryd ar gyfrif y
trychinebau a ddygwyddasant ar ddychwehad yr yspiwyr

(Num. xiv.); ar yr 21 neu yr 22 gwleddant er coíFadwr-

iaeth am gíudiad coed i'r deml i losgi aberthau ; ac ar y
25 cadwant goíFadwriaeth am gyflwyniad muriau Jeru-

salem gan Nehemiah (Neh. xii. 27).

EM'EUALD. [Meini Gwerthfawr.]
E'MIAID, hen drigolion y wlad ar y dehau-orUewin i'r

Môr Marw ;
' pobl fawr ac aml, ac uchel fel yr Anaciaid,

ac yn gawri y cymerwyd hwynt hefyd fel yr Anaciaid.'

Enwir hwynt yn yr Ysgrythyrau mor foreu a dyddiau
Abraham. Darfu i Cedorlaomer, a'r breninoedd oeddynt
wedi ymgyngreirio ag ef, orchfygu y rhai oeddynt yn
nyffryn Ciriathaim. Cyrhaeddodd y Moabiaid feddiant

o'u gwlad, ac a drigiasant ynddi (Gen. xiv. 5 ; Deut. ii.

9-11).

EMMA'US, pentref a ddywedir gan Luc, a Josephus
hefyd, ei fod ynghylch triugain ystad (7^ o fiUtiroedd) o

Jerusalem (Luc xxiv. 13; Joseph. Wars, vii. 6. 6); ond
nid oes im man o'r peUder hyn yn adnabyddus yn awr,

ac at ba un y geUid cyfeirio fel Emmaus. Ymddengys
fod ei sefyUfan wedi cael ei Iwyr anghofio (Wilson, ii.

264).

Ymddengys hefyd fod Ue a elwid Emmaus, yr hwn,
yn ol Jerome, ydoedd 22 o fiUtiroedd Rhufeinig ar y tu

gogledd-orUewinol o Jerusalem, a'r hwn dderbyniodd wedi
hyny yr enw NicopoUs. Mewn pentref o'r enw Amoras,
yn gynwysedig o ychydig dai tlodion, ond Ue mae hefyd
adfeiHau a ddynodant ei fod vinwaith wedi bod yn Ue
mwy a phwysicach, ca Dr. Eobinson yr Emmaus neu y
NicopoHs yma, ac ymdrecha hefyd ddangos taw yr un
ydyw ac Emmaus yr Ysgrythyr; ond nid yw ei resymau,
feddyUem ni, yn benderfynol ar y pwnc {lìes. ii. 363

;

iv. 146).

EN {Heb. J^y, Aiìi) a geir yn aml yn nghyfansoddiad
enwau Uefydd. Arwydda bydew neu ffijnon, ac fel rhan
gyfansoddiadol o eiriau a ddynoda fod y cyfryw lefydd
yn nodedig am ryw bydew neu fíynon, megis En-gannim,
' Synon y gerddi; ' En-mispat, ' ffynon barn

;

' En-semes,
'ffynon yr haul' (Gesenius, Lex. 623).

EN'-DOE, (' ftynon trigfan '), dinas berthynol i hanner
Uwyth dwyreiniol Manasseh, oddeutu pedair miUtir ar y
dehau o Fynydd Tabor. Yn agos iddi y gwasgarwyd Uu
Jabiu gan Barac (Barn. iv. 15; Ps. ]xxxiii. 11). Ac yma
y preswyUai y ddewines är hon yr ymgynghori)dd Saul
ychydig cyn iddo gael ei ddinystriol orchfygu yii Gilboa
(1 Sam. xxviii. 7). Yr oedd yn Ue cryn fawr oddeutu
300 mlynedd ar ol Crist. Dywed Dr. Robinson fod En-
dor yn bodoU yn awr fel peutref, a than ei hen enw (iü.

218-225); ond yn ei ail deithiau dywed fod yr hen ben-
tref yn awr yn anghyfauedd {Res. iv. 340).

ENEINIO, cymhwyso enaint at gyrph pobl, neu at

bethau. Dyina arferiad y mae aml gyfeiriad atti yn yr
Ysgrythyrau. Yr oedd tri dyben mewn golwg wrth
eneinio

—

1. Yr oedd yn angenrheidiol er ymwisgo yn gyflawn,

a dyna y rheswm y golygid esgeulusiad o hyn yn arwydd
o alar. Fel hyn y cyfarwydda Naomi Ruth i ymbarottoi
ar gyfer cyfarfod â Boaz :

' Ymolch gan h}Tiy, ac ymira,

a gosod dy ddiUad am danat, a dos i waered i'r llawr

dyrnu' (Buth iii. 3). O'r tu arall, cynghora Joab y
wraig o Tecoah i wneud fel hyn cyn appeUo at y brenin

:

' Cyiner arnat, attolwg, alaru, a gwisg yn awr alar-wisg,

ac nac ymira ag olew ' (2 Sam. xiv. 2). Darfu i Dafydd,

yr hwn oedd mewn galar mawr am ei blentyn o Bath-
seba, pan fu farw, er mawr syndod i'w weision, ' gyfodi

oddiar y ddaiar, ac ymolchi, ac ymeneinio, a newid ei

ddiUad, ac a ddaeth i d yr Arglwydd ac a addolodd' (xü.

20). Mae genym esiampl araU o'r arferiad yn Dan. x.

2, 3 : 'Yn y dyddiau hyriy y galarais i Daniel dair wyth-
nos o ddyddiau. Ni fwyteais fara blasus, ac ni ddaeth
cig na gwin o fewn fy ngenau ; gan ymiro hefyd nid

ymirais, nes cyflawni tair wythnos o ddyddiau.' Oddi
wrth yr adnodau hyn gaUwn weled nerth y fath ymad-
roddion a'r rhai canîynol :

' I roddi iddynt ogoniant yn Ue
Uudw, olew Uawenydd yn Ue galar' (Esa. lxi. 3); ac yn
Ps. xlv. 7 : 'Am hyny y'th eneiniodd Duw, sef dy Dduw
di, ag olew Uawenydd yn fwy na'th gyfeiUion.'

Ymddengys taw y pen yn fwyat neiUduol a eneinid.

Am hyny dywcd Dafydd :
' Eneiniaist fy mhen ag olew,

fy phiol sydd lawn' (Ps. xxiii. 5). 'Bydded,' medd Solo-

mon, 'dy ddillad yn Avynion bob amser, ac na fydded

difíyg olew ar dy ben' (Preg. ix. 8). 'Eithr pan ympryd-
iech,' medd ein Harglwydd, ' eneinia dy ben, a golch dy
wyneb, fel nad ymddangosech i ddynion dy fod yn
ymprydio, ond i'th Dad yr hwn sydd yn y dii-gel (Matt.

vi. 17, 18).

Ymddengys ei bod yn arferiad hefyd i eneinio y traed.

Mae geuym ddwy esiampl darawiadol yn hanes ein Har-
glwydd (Luc vii. 36-38 ; loan xi. 2 ; xii. 1-3).

Yr ydym yn tybied hefyd ei bod yn arferiad i eneinio

rhanau eraiU o'r corph, ac hyd yn od, efallai, yr hoU gorph.

Sonia y Psahnydd am 'win a lawenycha y galon, ac olew i

beri i'w wyneb ddysgleirio.' Nid oes genym un esiampl

bendant yn yr Ysgrythyrau o'r hoU gorph yn cael ei

eneinio ; etto gwel Esther ii. 12, ac yn yr Apocrypha,

Judith X. 3 a Susannah 17. Dywed Niebuhr ei fod yn
arferiad yn Yemen i iro yr hoU gorph ag olew.

Ymddengys ei fod yn arferol i bersonau nid yn unig i

eneinio eu penau eu hunain, ond hefyd i eneinio penau y
rhai a wahoddid i wleddoedd ; a bod esgeulusiad o hyn
yn dangos diffyg moesgarwch (Luc vii. 36, 44-46). Yn
mhlith yr Aiphtiaid yr oedd yn arferiad i'r gweision i

weini i bob gwahoddedig i wledd cygynted ac yr eis-

teddai wrth y bwrdd, ac i eneinio ei ben, yr hyii a gyfrifid

yn un o'r prif arwyddion o resawiad. Yr oedd yr enaint

wedi ei berarogli, a chynwysid ef mewu blwch neu vase

brydferth, o ba rai yr ydys wedi cael rhai yn meddrodau

Thebes (iUánson, Ancient Egyptians, i. 77).

2. Yr oedd eneinio personau yn seremoni a gyflawnid

WTth eu neiUduo i swyddi cysegredig neu bwysig, megis



ENAID. 241 F/NOCH.

yr offeiriad (Exod. xxviii. 40, 41; Lef. viii. 12; Ps.

cxxxiii. 2), breninoedd(l Sani. x. 1; 2 Sam. i. 21; 1 Bren. i.

33, 34, 39), propliwydi (2 Bren. xix. IG), a phersonau eraiU

a elwid i gyfluwni rliyw wasanaeth neillduol (Esa. xlv. 1),

ac hefyd bethau a gyflwynid at wasanaeth l)uw—inegis

'y tabernacl, a'r hyn oll oedd ynddo, yr allor a'i hoJl

lestri,' &c. (Lef. viii. 10, 11; gwel hefyd Gen. xxviii. 18).

Ac yn y rnodd hyn daeth eneinio i arwyddo yn ffìgurol

cynysgaethu personau â doniau a grasusau yr Yspryd
Glân (2 Cor. i. 21, 22 ; 1 loan ii. 20, 27).

Arwydda yr enwau ' Messiah ' a'r ' Crist,' y rhai ydynt
enwau swyddol ein Hai'glwydd (loan i. 41), ?//• Eneiniog,

mewu flbrdd o ragoriaetli, a gosodant allan ar unwaith ei

appwyntiad i'w swydd uchel, yn gystal a'i gynysgaethiad
â'r cymhwysderau angenrheidiol ar ei chyfer (Esa. lxi.

1-3
; Luc iv. 17-21 , Act. iv. 27; x. 38).

3. Yr oedd enein'o ag olew yn foddion a ddefnyddid i

iachau clefydau, ac hefyd efahai fel arwydd o iachad. Yn
mhUth yr luddewon olew, ac nid enaint, oedd y moddion
a ddefnyddid i wella archolhon (Wilson, i. 304), Yrn-

ddengys taw dyna ydy vv ystyr y gair yn Preg. x. 1 ; Esa.

i. 6. Gwnaeth y Samaritan trugarog rwymo archollion

y gwr ydoedd wedi syrthio yn mhhth lladron, gan
' dywallt ynddynt olew a gwin ;

' rhoddodd wiu, mae'n
debygol, i gryfîiau ei nerth, ac'olew i liniaru ei archollion.

Darfu i ddisgyblion ein Harglwydd, wrth gyflawni y
comrinsiwn cyntaf a roddes iddynt, ' elia ag olew lawer o

gleifion, gan eu iachau hwynt' (Marc vi, 13); a rhydd
lago y cyliu-wyddiadau canlynol ar y matter : 'A oes neb
yn eich plith yn glaf ? galwed atto henuriaid yr eglwys

;

a gweddiant liwy drosto, gan ei eneinio ef ag olew yn
enw yr Arglwydd, a gweddi y ffydd a iacha y claf, a'r

Arglwydd a'i cyfyd ef i fynu ; ac os bydd wedi gwneuthur
pechodau, hwy a faddeuir iddo' (lago v. 14, 16). Arferir

y gair hefyd mewn cysylltiad ag atìechyd ysprydol, ' Ira

hefyd dy Iygaid ag eli Ilygaid, fel y gwelech' (Dat. iii, 18).

Ÿn mhlith yr íuddewon yr oedd yn arferiad i eneinio

cyrph meirwon cyn eu claddu. Cyfeiria ein Harglwydd
at yr arferiad yma (Marc xiv. 8, Gwel hefyd Luc xxiii,

56 ; Marc xvi. 1 ; loan xix. 39, 40),

ENAID a arwydda— 1, Y rhan ysprydol, resymol, ac

anfarwol houo o ddynion a'i gwahaniaetha oddiwrth
anifeiliaid, a'r hon ydyw ffynonell ein nieddyliau, rhesym-
iadau, ewyllys, a serchiadau (Matt. x. 28). 2, Person
dynol cyflawn, o ba un yr enaid ydyw y rhan benaf (Gen.
xii. 5 ; xiv. 21). 3. Bywyd dynol, yr hwn a ddechreuir
trwy anadlu enaid iddo, ac a derfyna pan ymadawo hwnw
(Ps. vii. 5; xxxiii. 19; Matt. x. 39, Gr.; xvi, 25, 26, Gr.)

Er y defnyddir yr un gair Groeg {^v^ú) yn y ddwy adnod
olaf, etto mae y cyfieithwyr Cymraeg wedi arfer y gair

b>/iiijd yn ad. 2.5, a'r gair enaid yn ad, 26. Gan i'r gair

hjwijd gael ei ddefnyddio yn ad, 25, dylasid cadw atto yn
ad. 2G : 'Pa lesád i ddyn, os ennill efe yr holl íyd, a cholli

ei///î«yc/ ei Iiun? neu pa beth a rydd dyn yn gyfnewid am
eifijwydf 4. Serch; dymuniad: 'Enaid Jonathan aym-
glymodd wrth enaid Dafydd' (1 Sam. xviii. 1). Pan geir y
geiriau enaid ac yspryd wedi eu huno ynghyd, gall enaid
ddynodi yr ewyllys a'r serchiadau, ac yspryd y deall a'r

gydwybod_(l Thess. v. 23; Heb. iv. 12). 5, Cylla

;

newyn (Diar. xxvii, 7 ; Job xxxiii. 20 ; Esa. xxix, 8).

6. Galwai yr luddeon gyrph meii'won yn eneidiau, ani

eu bod unwaith wedi bod yn drigfanaii iddynt (Num. vl.

6 ; ix, 6, Heb.) Enaid Duw ydyw efe ei hun, ei natur,

ewvllys, neu hyfrydwch (Esa. i. 14, Jer. v. 9 ; vi. 8 ;

Heb. X. 38).

EN-GE'DI ('ffynon y mynn'), dinas berthynol i Iwyth
Judah, ynghylch canol morlan gorllewinol y Môr Marw,
Gelwid hi gynt Haseson-tamar, lle a fodolai mor foreu a
dyddiau Abraham ; oblegid dywedir i Cedorlaomer a'r

breninoedd oeddynt wedi ymgyngreirio ag ef, daro, yn
mlilith Ilwythau eraill, 'yr Amoriaid a drigent yn Hase-
son-tamar' (Gen. xiv. 7 ; 2 Cron. xx. 2), Ÿn ol Josephus,

yr oedd En-gedi yn enwog am ei phalmwydd prydferth

(Joseph. Antigu. ix. 1. 2), tra y gwna Soloraon gyfeiriad

at ei gwinllanoedd (Can. i. 14). Yn nyddiau Jerome ac

Eusebius yr oedd hi yn bentref mawr, ond nid oes yn awr
ond ychydig o'i holion.

Yr ydym yn darllen hefyd am 'ddiffaethwch neu anial-

wch En-gedi,' Ue y diangodd Daíydd a'i ganlynwyr am
noddfa yn ei hamddiffynfeydd ' ar hyd gopa creigiau y
geifr gwylltion,' a Ile y torodd gwr mantell Saul yn
ddirgel mewn ogof (1 Sam. xxiii. 29; xxiv. 1-4). Ar bob
tu mae y wlad yn Ilawn ogofau, y rhai allent wasanaethu
fel ymguddfeydd i Dafydd a'i wyr, fel y gwnant i ddrwg-
weithredwyr yn y dyddiau presenol (Robinson, Ees. ii.

203, 215).

.
EN-HAC'CORE ('ffynon yr hwn a griodd'), enw y

ffynon a agorwyd yn wyrthiol i dori syched dirfawr

Samson ar ol lladd mil o'r Philistiaid ag asgwrn gen asyn.

Mae y cyfieithiad Cymraeg yu dweud i'r ffynon hon gael

ei hagor yn ngen yr asyn ; ond pa fodd y gallasai barhau
hyd oesoedd dyfodol nis gwyddom. Gan fod y gair Lehi
yn arwyddo y man Ue yr oedd efe, yn gystal ag asgmii
gen, raae yn fwy naturiol i dybied i'r ffynon gael ei hagor
mewn lle cau yn y ddaiar, nag yn nghauder.asgwrn yr ên

(Bam. XV. 9-19).

E'NOCH, 1. Y ddinas gyntaf a enwir yn yr Ysgryth-

yrau fel wedi cael ei hadeiladu, Adeiladwyd hi gan
Cain, ac a enwyd ganddo ef ar ol ei fab (Gen, iv, 17).

Er y gelwir hi yn ddinas, rhaid ei bod yn lle gwahanol
iawn oddiwrth yr hyn arferwn ni alw yn ddinasoedd.

Nid oedd, mae yn debygol, ddira amgen na pheutref

bychan. Nis gallasai fod gan Cain etto ddisgynyddion i

lanw lle mwy. Yn mha le yr oedd yn gyfleuedig ni

ddywedir yn bendant ; ond fel y dywedir yn yr adnod
flaenorol, 'A Chain a aeth allan o wydd yr Àrglwydd, ac

a drigodd yn nhir Nod, o'r tu dwyrain i Eden,' mae yn
naturiol i gasglu ei fod yn nhir Nod, ac er y dywedir ei

fod ar y dwyrain i Eden, etto, oblegid nas gwyddom Ue

yr oedd y man hwnw chwaith, rhaid fod sefyllfa Enoch
yr un mor anadnabyddus i ni.

2. Enoch, y seithfed o Adda, mab Jared, a thad Methu-
selah. Ynddo ef mae genyni esiampl hynod o dduwioldeb

cynddiluwiol, ac esiampl mwy dyddorol oherwydd fod

can Ueied yn cael ei ddweud am hyny yn yr Ysgrythyrau.

Dywedir iddo 'rodio gyda Duw,'arwain bywyd santaidd,

byw trwy ffydd, a mwyuhau cymundeb ag ef; 'ac ni

welwyd ëf, canys Duw a'i cymerodd ef ' Er anrhydeddu a

gwobrwyo ei dduwioldeb hynod, 'cawsai dystiolaeth ddar-

fod iddo ryngu bodd Duw;' a chyn iddo dreulio hanner oes

gyffredin dyn yr amser hwnw 'syraudwyd ef, fel nawelai

farwolaeth'' (Gen. v. 21-24 ; Heb. xi. 5). Mae Judas yn
coff'hau prophwydoliaeth o eiddo Enoch am ddydd y farn,

oddiwrth yr hou yr ymddengys, os oedd ef yn hynod am
3Ì
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am ei dduwioldeb, yr oedd llawer o ddynolryw eisoes heb

fod yn llai hynod am eu hanuuwioldeb (Judas 14, 15).

Mae amryw o'r tadau yn son am ' Lyfr Enoch,' a cheir

cyfeiriadau atto gan ysgrifenwyr olynol. Yn yr unfed

ganrif ar bymtheg cyhoeddwyd rhyw ranau o hono gan

Scaliger, ac o'r diwedd, yn y rhan olaf o'r ddeunawfed

ganrif, dygwyd copiau o hono yn yr iaith Ethiopiaidd o

Abyssinia gan Bruce, y teithiwr enwog yn y wlad hono.

Mae y copi Ethiopiaidd wedi cael ei argraphu wedi hyny
vn Lloegr a Germany, a gwnawd cyfieithiadau o hono i'r

Lladin, y Saisoneg, a'r German. Mae llawer o ddysgeid-

iaeth wedi cael ei dreuHo arno ; ond oddieithr fel cywrain-

beth, ni cheir ei fod o fawr werth. Prin mae eisiau dweud
taw nid Enoch ydoedd ei awdwr. Tybir gan rai iddo gael

ei ysgrifenu gan luddew heb fod yn hir cyn genedigaeth

ein lachawdwr, a chan eraill gan Gristion luddewig yn y
ganrif gyntaf
ENON, neu AINON, man yn agos i Salim, Ue y bed-

yddiai loan, 'canys dyfroedd lawer oedd yno' (loan iii. 23).

Yn ol Eusebius, yr oedd yn wyth milltir Rufeinig ar y
dehau o Bethsan, neu Scythopolis, a thair ar ddeg a

deugain ar y gogledd-ddwyreiniol o Jerusalem. Ym-
ddengys yn eglur ei fod ar y gorllewin o'r lorddonen

(cydm. ad. 22, 26 â i. 28), ond heblaw hyn nid oes dim
yn sicr mewn perthynas i'r lle.

EN-RO'GEL, ífynon yn gyfleuedig ychydig islaw i uuiad
dytfryn Hinnon ac un Jehosophat, yn agos i gongl ddehau-
ddwyreiniol Jerusalem. Mae o ífurf anmherffaith ysgwar,

a chwedi ei murio i fynu â cheryg mawrion ysgwar,

ac yn terfynu yn y pen mewn bwa ar un ochr, ac ym-
ddengys yn hen iawn. Mae adeUad bychan garw uwch
ei phen, ac ynddo un neu ddau o gafnau o gareg, y
rhai a gedwir yn hanner llawn er cyfleusdra y bobl.

Cafodd Dr. Robinson ei bod yn 125 o droedfeddi o ddyfn-

der, 50 o ba rai oeddynt yn Ilawn dwfr. Yn y tymhor
gwlawog mae y ffynon yn eithaf llawn, ac weithiau gorliíá

dros ei genau. Enwir En-rogel yn mhlith terfynau

llwythau Judah a Benjamin (Jos. xv. 7, 8; xviii. IG).

Dyma Ue darfu i Ahimaas a Jonathan ymguddio pan yn
ceisio gwybodaeth ynghylch bwriadau Absalom yn erbyn
ei dad (2 Sam. xvii. 1 7). Yma hefyd y rhoddodd Adoniah
wledd i Joab, ac Abiathar, ac eraill, y rhai a obeithiai a
wnaent hwyluso ei gynlluniau gydÿ, golwg ar fod yn
frenin (1 Bren. i. 9-1!)).

ENW, yn briodol yw yr hyn y gwahaniaethir trwyddo
un person neu beth oddiwrth un arall.

Arwydda enw Duw yn 1. Duw ei hun (Exod. iii. 1,3,

14 ; Ps. Ixi. 5 ; Mal. i. 11 ; 1 Tim. vi. 1). Mae o bwys i

sylwi ar yr ystyr hwn i'r gair, Rhydd arwyddocad pen-
odol i lawer o adnodau ac allasent heb hyny fod yn
anmhenodol. Gellir profi y cyfryw adnodau trwy ddefn-
yddio y rhagenwau personol yn lle y gair enw (cydm.
loan xii. 28 â xvii. 4). 2. Gogoniant neu berffeithrwydd
ei natur (Exod. xxxiv. 5-7). Nid Jehofah yw yr unig
esiampl o hyn. Yn yr iaith Hebraeg mae'r enwau roddir
i Dduw yn aml yn cynwys drychfeddyliau o'r fath hyn

—

Shaddai, yr Hollalluog (Gen. xlix. 25 ; Ruth i. 20, 21).
Am enwau y personau a'r Uefydd a enwir yn yr

Ysgrythyrau mae rhai pethau teilwng o sylw. 1. Nid
oes genym ond rhestr anmherfíaith o ddisgynyddion Cain;
ond mae braidd yn hynod y ceir dau o honynt o'r un enw
a dau o rai Seth—Enoch (Gen. iv. 17 ; v. 18), a Lamech

(iv. 18 ; V. 25). Mae Methusael a Methuselah yn gyn-
wysedig o yn agos i'r un llythyrenau gwreiddiol ; ond
gwna y gwahaniaeth bychan sydd rhyngddynt beri idd-

ynt wahaniaethu yn eu hystyr. 2. Dechreuodd yr arferiad

hyd yn od mewn amseroedd boreuol o alw dinasoedd ar

enw yr hwn y dymunid ei gadw mewn cof neu ei anrhyd-
eddu. 'Adeiladodd Cain ddinas, ac a'i galwodd ar enw
ei fab Enoch' (iv. 17). Galwyd dinas ar enw Sidon, mab
hynaf Canaan (x. 15, 19). Ceir fod enwau dinasoedd, pe
medrem ni eu holrhain, wedi eu cymeryd yn ddigon
tebygol oddiwrth eu hadeiladwyr neu eraiíl a berthynent
iddynt. Mae genym lawer o esiamplau o hyn mewn
amserau diweddar—megis Rhufain, Alexandria, Anti-
ochia, Cesarea. Cyfeiria y Psalmydd at arferiad gyft-

elyb o eiddo dynion cyfoethog yn ei amser ef :
' Eu

meddwl yw y pery eu tai yn dragywydd, a'u trigfeydd

hyd genedlaeth a chenedlaeth ; enwant eu tiroedd ar

eu henwau eu hunain ' (Ps. xlix. 11). 3. Yn yr hen
amser nid ymddengys ei bod yn arferiad i alw plant
ar enw eu rhieui, neu bersonau eraill yr ewyllysid eu
hanrhydeddu. Nid ydym yn cofio am gymaint ac un
esiampl o hyn yn yr oll o'r H. D. Mae genyra rai

esiamplau o bersonau yn dwyn yr un enw ; ond wrth
ystyried y llu o enwau a geir yn achyddiaeth y Beibl a

rhanau eraill o hono, y syndod yw eu bod can Ueied. Nid
oes hyd yn od gan bobl fawr y genedl ddilynyddion
wrth enw. Nid oes genym ail Abraham, neu Isaac, neu
Jacob, Moses neu Aaron, Dafydd neu Solomon. Erbyn
amser y Maccabeaid yr oedd yr arferiad wedi dechreu.

Yn y teulu hynod hwnw cawn yr enwau Judas (Judah),

Simon (Simeon), Eleazar, a Jonathan (1 Maccab. ii. 1-5).

Ymddengys i'r enw Judas ddyfod yn un cyff'redin iawn,

ac yn ddiau oddiwrth Judah, yr hwn mewn ystyr a ellid

ei gyfrif yn dad i'r genedl luddewig. Yn y T. N. mae
genym Judas mab Alpheus, Judas Iscariot (Luc vi. 15,

16), Judas Galilea (Act. v. 37), Judas yn Damascus (ix.

11), Judas a gyfenwid Barsabas (xv. 22, 27, 32). Yr un
modd mae genym lago (Jacob, IaKw/3oç) mab Alpheus, a

lago brawd loan (Matt. x. 2, 3); a pherson gwahanol, sef
' lago brawd yr Arglwydd' (Gal. i. 19). Mae genym
hefyd Joseph gwr Mair (Matt. i. 1 8, 1 9), a Joseph o Ari-

mathea (Luc xxiii. 50, 51), a Josephus yr hanesydd
luddewig (gwel hefyd iii. 24, 26, 30).

Yn nghyfnod diweddaf hanesyddiaeth luddewig ym-
ddengys ei bod wedi dyfod yn arferiad i alw plant ar

enwau eu rhieni, neu ryw berthynasau agos eraiîL Pan
enwaedwyd ar loan Fedyddiwr galwyd ef gan y cyfeiUion

a'r cymydogion yn 'Zacharias, ar ol enw ei dad;' a phan
ddarfu i'w fam wrthwynebu hyn, a chynyg ar fod iddo

gael ei alw yn loan, 'dywedasant wrthi, Nid oes neb o'th

genedl a elwir ar yr enw hwn' (Luc i. 59-61), atteb a

ddengys y golygiadau a goleddid y pryd hwnw gan yr
luddewon. 4. Yn amserau diweddaf y werin-Iywodraeth

luddewig yr oedd gan bersonau yn aml ddau enw, un
Syriaeg, ac un arall Groeg neu" Ladin. ' Yr oedd yn
beth cyff'redin yn mhlith yr luddewon,' medd Cave, 'pan

yn teithio i wledydd tramor, neu pan fyddai ganddynt
achlysuron mynych i gyfeillachu â'r Groegiaid a'r Rhuf-
einiaid, i fabwysiadu enwau Groeg neu Ladin ac y byddai
ei arwyddocad yn gyfystyr a r un ddefnyddid yu eu gwlad
eu hunain. Yn mhlith disgyblion ein Harglwydd cawn
Simon, yr hwn a eilw Crist Cephas neu Pedr, yn arwyddo



ENWAEDIAD. 243 ENWAEDIAD.

bub un o'r ddau 'craig;' mae geiiym Thomas, yr liwu a

gyfenwir Didymus, yn arwyddo y ddau 'gefaill;' mae
genyra hefyd Matthew a Lefi, ac efallai Bartholomeus a

Nathanael. Mae genym hefyd Saul, 'yr hwn hefyd a

elwid Paul,' a Tabitha, a elwid Dorcas, a'r ddau air yn
íirwyddo 'gafr' (Cave, Ilist. Apo.stles, 184). 5. Yr oedd

enwau personau, llefydd, neu bethau yn aml yn arwydd-

ocaol. Er esiampl, ystyr Melchisedec yw ' brenin cyf-

iawnder' (Gen. xiv. 18; Heb. vii. 2); Abraham, 'tad

llawer o genedloedd' (xvii. 5); Immanuel, 'Duwgyda ni'

(Esa. vii. 14; Matt. i. 23); Baal-zebub, Beelzebub, 'ar-

glwydd y cylion' (2 Bren. i. 2; Matt. x. 25); Beth-semes,
' t yr haul' (1 Sam. vi. 12); En-gedi, ' ft'ynon y mynn'
(xxiii. 29); Eben-ezer, ' maen cymhorfh' (vii. 12). Mae
enwau Duw yn myned i mewn i gyfansoddiad geiriau

eralU, megis Beth-el, 't Dduw' (Gen. xii. 8); Ismael,
' Duw a wrendy ' (xvi. 11); Jehofah-Jireh, 'yr Arglwydd
a wel, neu a ddarboda' (xxii. 14).

ENWAEDIAD, defod berthynol i'r greíydd luddewig,

ac yn gynwysedig mewn tori blaen-groen y gwrrywiaid.

Ordeiniwyd hi gan Dduw fel arwydd o'r cyfammod a

wnaethai ag Abi'aham, ac ai had ar ei ol, a'r hwn gyf-

amrnod a gyfeiriai at fendithion tymhorol ac ysprydol

(Gen. xvii. 1-8 ; Ilhuf iv. 9-13). Énwaedwyd Àbraham
pan yn 99 mlwydd oed, ac Ismael, ei fab, pan yn 14 oed,
' a hoU ddynion ei d ef, y rhai a anesid yn t, ac a

brynesid ag arian gan neb dyeithr, a enwaedwyd gyd ag
ef.' Ac ordeiniwyd fel hyn :

' Pob gwrryw yn wyth
niwrnod oed a enwaedir i ehwi trwy eich cenedlaethau; yr

hwn aner yn t, ac a bryner am arian gan neb dyeithr,

yr hwn nid yw o'tli had di. A'r gwrryw dienwaededig

yr hwn ni enwaedir cnawd ei ddienwaediad, torlr ymaith
yr enaid hwnw o fysg ei bobl, oblegid efe a dorodd fy

nghyfammod' (Gen. xvii. 10, 12, 14, 24-27).

Ac ystyried mor bendant y gorchymynid enwaediad,

mae'n rhyfedd fod genym mor lleied o esiamplau o'r

arferiad o hono yn yr Ysgrythyráu. Gwneir coíía am
enwaediad Isaac, mab Abraham, pan yr oedd yn wyth
mlwydd oed (Gen. xxi. 4); ond nid oes dim son am enwaed-
iad ei feibion Esau a Jacob, nac o un o feibion Jacob, etto

nid oes un amheuaeth na chaw.sant eu henwaedu, gan

y cawn hwynt, nid yn unig yn cyfeirio at eu henwaediad
eu hunain, ond yn gofyn i'r Sichemlaid i gymeryd eu
henwaedu fel teler rlioddi eu chwaer Dinah yn wraig i

Sichem, mab eu tywysog, teler y darfu iddynt gydsynio
ag ef (Gen. xxxiv. 4-17, 22, ^^,"'^^).

Yr hanes nesaf a gawn ni ar y testun yw esgeulusdra

Moses i enwaedu ei fab yn nhir Midian, a gwaith ei wraig
Sephorah yn cyflawni y ditFyg (Exod. iv. 24-26). Cafodd
yr hoU Israeliaid a ddaethant alÌan o'r Aipht eu henwaedu,
' ond y bobl oU a anesid yn yr anialwch, ar y íFordd, wedi
eu dyfod hwy aUan o'r Aipht, nid enwaedasent arnynt,' ac

yn ganlynol, pan aethant i Ganaan, cawsant eu henwaedu
gan Josuà (v. 2-9). Ar ol yr amser hwn nid ydym yn
cyfarfod ag un esiampl o enwaediad yn yr H. D. ; ond
nid oes un Ue i gasglu iddo gael ei esgeuluso yn ystòd yr
amser yma. Yr oedd yr luddewon yn dueddol iawn i

dalu sylw i ordinhadau allanol crefydd ; ac yn ysgrifen-

iadau y prophwydi ni cheir dim ceryddon am esgeuluso
cyflawni y ddefod hon. Mewn iTaith, nid yw yr enwaed-
iad ei hun byth yn cael ei enw gan y prophwydi, er y
cyfeiriant, ond nid yn fynych, atto. Er engraifft, geilw

Jeremiah y cenedloedd yn ddìenwaedediy ; gan chwanegu,
fodd bynag, fod ' hoU d Israel sydd â chalon ddienwaed-
edig' (Jer. v. 25, 26); ac ymddengys y geiriau olaf fel yn
awgrymu eu bod wedi eu henwaedu yn allanol. Yn
Uyfrau'r Apocrypha mae genym amryw gyfeiriadau at yr
arferiad o enwaedu, megis yn 2 Esdras i. 31; Judith xiv.

10 ; 1 Maccab. i. 60, yr hyn sydd brawf ychwanegol fod

yr arferiad yn cael ei chadw i fynu yn mhlith yr ludd-
ewon. Yn y T. N., nid oes genym ond pedair engraiffc

o enwaediad—sef loan Eedyddiwr (Luc i. 59), ein Har-
glwydd (ü. 21), Timotheus (Act. xvi. 3), a Phaul (Phil. iii.

5), ond mae genym ddigon o brofion penderfynol o sel

yr luddewon dros euwaediad. Yr ydym wedi enwi y
manylion hyn er dangos y gall fod sefydliadau yn cael

eu cynnal i fynu, er na wneir un coffa am hyny yn yr
Ysgrythyrau am amserau meithion. Mae eu cyftredinol-

rwydd yn ddigon tebygol i arwain i hyn.

Ymddengys fod enwaediad yn gymhwysder hanfodol
er cyfranogi o wyl y Pasg (Exod. xii. 48). Yr oedd cyf-

eiriad neiUduol gan y ddeddf yma at ddyeithriaid—h.y.,

pobl perthynol i genedloedd eraill ; ond yr oedd yr
egwyddor yr un mor gymhwysiadol at bersonau perth-

ynol i d Israel. Gallwn .gasglu oddiwrth hyn taw
mewn rhan, os o gwbl, y cadwyd y Pasg gan yr Israel-

iaid pan yn teithio trwy'r anialwch, yn enwedig yn
mlyneddau olaf eu teithiau, gan nad oedd, fel y gwelsom,

y rhai a anwyd yn yr%nialwch wedi eu henwaedu, ac

mewn canlyniad nid oeddynt yn gymhwys i gyfranogi o

hono. -^.

Er na cheuid allan bobl berthyiiül i genedloedd eraiU

rhag mabwysiadu crefydd yr Israeliaid, etto ni wnai cyf-

raith Moses osod lawr fel rhan o'u dyledswydd i brosel-

ytio dyeithraid. Gallasai y Gibeoniaid, a rhai eraiU o'r

Uwythau Canaaneaidd, y rhai oeddynt wedi eu harbed ac

yn parhau i fyw yn mhlith yr Israeliaid, ac hefyd bersonau

o genedloedd eraUl, ymostwng i enwaediad, a'u dwyn
felly i werin-lywodraeth Israel, etto nid oes genym ni

ddim engreitítiau o hyn yn yr H. D. Yn nghyfnod olaf

Uywodraeth Israel mae genym hanes am bethau o'r fath,

ond nid cynyrchion addysg grefyddol neu berswadiaeth

foesol oeddynt. Darfu i John Hyrcanus, ynghylch 129

C.C., ddarostwng yr Idumeaid, ond caniattaodd iddynt

aros yn eu gwlad os gwnaent ymostwng i enwaediad, a
gwneud defnydd o ddeddfau yr luddewon, a chan y
dymunent hwythau drigo yn ngwlad eu cyndeidiau, ym-
ostyngasant i'r telerau hyn ;

' fel nad oeddynt mwyach,'
medd Josephus, 'ond luddewon' {Ánl{q. xiii. 9. 1). Aris-

tobolus, mab Hyrcanus, a ryfelodd hefyd yn erbyn Itursea,

a chwedi darostwng rhan fawr o honi, gorfododd y trig-

olion i gymeryd eu henwaedu, ac i fyw yn ol deddfau

luddewig {Ihid. xiii. 11. 3). Pan briodai luddewesau
genedl-ddynion, efallai ei fod yn arferol i ofyn i'r gwyr i

ymostwng i enwaediad ; o'r hyn Ueiáf gwnawd hyny

mewn cysylltiad â Drusila a Bernice, dwy o orwyresau

Herod {Ihid. xx. 7. 1, 3).

Ar ol esgyniad Crist nid oedd enwaediad yn rhwym-
edigaethol mwyach ar nac luddew na chenedl-ddyn.

Glynai Uawer o'r dychweledigion luddewig, fodd bynag,

gymaint wrth eu hen arferion, ac yr oeddynt mor dueddol

i fawrygu eu pwys, fel yr oeddynt yn awyddus i osod y
ddefod hon a rhai eraiU perthynol i oruchwyliaeth Moses
ar y dychweledigion o blith y cenedloedd, gan ddal a
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dywedyd, ' Ouid enwaedir chwi yu ol defod Moses, ni

ellwch fod yn gadwedig;' ond wedi i'r matter gael ei

osod ger bron yr apostolion a'r henuriaid yn Jerusalem,

gwnaethant hwy anghyniei-adwyo yr athrawiaeth fod

dychweledigion cenedhg dan rwymau i arfer y ddefod

hon neu ddefodau eraill a berthynent i ddeddf Moses
(Act. XV. 1-29). Parhaodd athrawon o ogwyddiadau

.[uddewaidd i gythryblu yr eglwysi, ond gwrthwynebid
hwynt yn rymus, yn enwedig gan yr apostol Paul, yr

hwn a amddiíFynodd ryddid yr eglwys genedlig, ac hefyd

y dychweledigion luddewig. Ni waherddid i luddewou
gadw deddf Moses. Mae dyn wedi cael ei gyfansoddi y
fath fel nas gellir dysgwyl iddo droi heibio ar unwaith
hen arferiadau sefydledig. Darfu i Paul, yngwyneb eu

rhagfarnau, enwaedu Timotheus, mam yr hwn oedd
luddewes (Act. xvi. 3); ac ar achlysur arall, mewn cyd-

syniad á chynghor lago a henuriaid yr eglwys yn Jerusa-

lem, ' Paul a gymmerth y gwyr ; a thranoeth, wedi iddo

ymlauhau gyda hwynt, efe a aetli i mewn i'r deml, gan
hyspysu cyflawni dyddiau y glanhad, hyd oni oíFrymid

ofli'wm dros bob un o honynt' (xxi. 17-26
; gwel hefyd

1 Cor. ix. 19-23); ond er, oblegid y rhesymau y cyfeirir

attynt yn awr, iddo roddi fíbrdd i amgylchiadau, gwrth-

wynebodd yn rymus enwaediad Titus, yr hwn oedd yn
Roegwr (Gal. ii. 3^5). Yr amcan oedd peidio prysuro

trwy orfodaeth diddymiad luddewaeth, ond gadael iddi

arw o farwolaeth naturiol araf.

Mae yr apostol yn rhybuddio y Galatiaid fod enwaediad
yn cynwys rhwymedigaeth i gadw holl ddeddf Moses, yr

hyn oedd yn eitliaf amlwg, oblegid os oedd y ddefod hon
yn un rhwymedigaethol, yr oedd yn rheswm dros gadw
pob ihan arall o'r ddedtlf ; fod hon yn efengyl wahanol
oddiwrth yr hon ydoedd ef wedi bregethu iddynt

; y
cynwysai ddiddymiad trefn yr efengyl o gadw pechadur,

yr hon oedd yn gwbl o ras, a thrwy Grist yn unig.
' Canys,' ebe efe, ' os o'r ddeddf y mae cyíiawnder, yna y
bu Crist farw yn ofer' (Gal. i. 6-9 ; ii. 21; v. 2-4).

Mae dynion wedi bod yn dueddol iawn yn mhob oes i

osod pwys anghymesur ar, a gormod o ymddiried yn
ffurfiau allanol crefydd, fel pe ffurfient hwy grefydd ei

hun. Felly yr oedd hi dan yr oruchwyhaeth luddewig
;

ac felly y mae yn awr. Dyma gyfeiliornad a ddynoethir

yn fynych gan Paul gyda golwg ar enwaediad (Rhuf
ii. 25-29 ; iii. 1; 1 Cor. vii. 18, 19 ; Gal. v. 6 ; vi. 1.5

;

Col. iii. 11).

Gan y gwahaniaethid yr luddewon wrth y ddefod hon
oddiwrth genedloedd eraill, gelwir hwynt yr enwaediad,

tra y gelwir y eenedloedd yn ddienwaedtad (Rhuf. iii. 30;
iv. 9-12; Gal. ii. 7-9; Eph. ii. 11), megis y gelwir hwynt
mewn manau eraiU yr enwaededig a'r dienwaededig (Jer.

ix. 25, 26).

Mae y geiriau enwaediad ac. enwaededig yn cael eu
defnyddio hefyd yn ffìgurol i ddynodi diwygiad moesol
neu burdeb moesol (Deut. x. 16 ; xxx. 6 ; Col. ii. 11).

Gan hyny defnyddir enwaediad i ai-wyddo gwir gredinwyr
yn Nghrist, gan nad pa un a'i luddewon neu .genedloedd;

tra y tyr yr apostol y gair i lawr, ac a ddefnyddia
gyd-doriad ffuantwyr luddewig i grefydd fel rhai wedi
eu henwaedu yn anmherffaith— h.y., ' dienwaededig o

galon,' yn enwedig y cyfryw a gythryblant yr eglwysi a'u

hathrawiaethau gau (Phil. iii. 2, 3). Dinwaededig a dien-

waededig o galon, ar y tu arali, a dynodant lygredd

moesol, pechadurusrwydd (Esa. lii. 1 ; Jei'. ix. 26 ; Ezea
xHv. 7 ; Act. viL 51).

Dywed Moses ei fod yn ' ddienwaededig o wefusau,'

oblegid nad ydoedd yn siaradwr hyrwydd neu Uthrig

(Exod. vi. 12, 30). Yr oedd yr Hebreaid i gyfrif ffrwyth

eu coed yn ddienwaededig am y tair blynedd gyntaf

—

h.y., ei drin fel petli anmhur, ac nid addas i'w fwyta (Lef
xix. 23, 24).

Nid yr luddewon yw yr unig genedl sydd wedi arfer

enwaediad. Arferai'r Aiphtiaid y ddefod er yn foreu, ac

mae wedi cael ei wneud yn gwestiwn gan rai pa un ai

uad oedd mewn arferiad cyn dyddiau Abraham. Mae
awdurdod Herodotus yn cael ei choff'hau i brofi y dyl)

hon. ' Yr Aiphtiäid,' medd ef, 'ydyw yr unig bobl yn y
byd (hwy o leiaf, a'r cyfryw sydd wedi dysgu yr arferiad

ganddyut) ac sydd yn arìer enwaediad.' Ac mewn man
arall dywed, 'Y Colchiaid (y rhai a eilw yn hil Aiphtaidd),

yr Aiplitiaid, a'r Ethiopiaid ydyw yr unig genedloedd
sydd wedi arfer enwaediad er yr amserau boreuaf. Mae
Pheniciaid a Syriaid Palestina yn cyfaddef iddynt ddysgu
yr arferiad gan yr Aiphtiaid; a'r Syriaid a drigant o gylch

yr afonydd Thermodon a Parthenius, yn gystal a'u cym-
ydogion y Macroniaid, a ddywedant eu bod wedi mab-
wysiadu y ddefod yn ddiweddar oddiwrth y Colchiaid.

Yn awr, dyma yr unig genedloedd a arferant enwaediad

;

ac mae yn amlwg yr efelychant yr Aiphtiaid yn hyn.

Gyda golwg ar yr Ethiopiaid, yn wir, nis medraf bender-

fynu pa un a'i liwy ddysgodd yr arferiad gan yr Aiplitiaid,

neu yr Aiphtiaid ganddynt hwy. Mae yn ddiau yn
arferiad hen iawn yn Ethiopia ; ond i'r lleill dderbyn eu

gwybodaeth o honi o'r Aipht sydd yn amlwg i mi oddiwrth

y ffaith, fod y Pheniciaid, pan ddeuant i fasnachu â'r

Groegiaid, yn rhoddi heibio ganlyn yr Aiphtiaid yn yr
arferiad yma, ac yn gadael i'w plant fod yn ddienwaed-
edig' (Herod. b. ii. c. 104).

Nid ydym yn cysylltu un pwys â dywediadau Hero-
dotus. Maent yn anmhenderfynol, a chariant ansicrwydd
ar eu gwyneb. Nid ymddengys ef ei hun yn sicr mewn
perthynas iddynt. Groegwr ydoedd, ac er y tueddir ni i

ddibynu ar ei awdurdod pan yr adi^odda yr hyn a welodd,

nid ydym yn gosod un pwys ar yr adroddiadau a gasglodd

yn nghwrs ei deithiau trwy wahanol wledydd. Yr oedd
yn ofergoelus, o'r hyn lleiaf yn bur grediniol, ac ni ai'ferai

fawr o'i farn ynghylch yr hyn a adroddai. Mae genym
brawf o'i anheilyngdod o grediniaeth yn yr adroddiadau

hyn eu hunain. Nid oes dim dadl nad wrth ' Syriaid

Palestina ' y golygai yr luddewon ; ond yn ddios ni

'chyfaddefasant hwy taw gan yr Aiphtiaid y darfu iddynt

ddysgu yr arferiad.' Dywedai y Ilyfrau a dderbynient,

a'r rhai a gyfrifeìt yn gysegredig, bethau gwahanol
wrthynt. Mae y Ilyfrau hyn yn rhoddi hanes eglur a

phendant ain sefÿdliad y ddefod yma iddynt fel pobl, ac

am yr arferiad cyntaf o honi gan Abraham. Àt hyu
gellir chwanegu fod Moses, yr hwn a rydd yr hanes, nid

yn unig yn Israeliad, ond yn arweinydd ei genedl allan

o'r Aipht, ac yn ddeddf-roddwr iddynt ; tra taw Groegwr
ydoedd Hei-odotus, ac yn ddyeithr i genedl Israel a'i

gwlad, ac heb ei eni cyn rhagor na mil o flyneddau ar ol

Moses—amgylchiadau sydd yn dyrchafu awdurdod un ac

yn Ileihau awdurdod y Uali. Nid yw yu anhawdd, fodd

bynag, cyfrifam ddechreuad y cyfryw adroddiad ynghylch

yr Israeliaid a'r hyn rydd Herodotus. Daeth eu cyn-
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deidiau ì'r Aipht tra nad oeddynt etto oud ychydig ni^wn

nifer ; treuliwyd babandod y genedl yn y wlad hono ; a

buont yno dros 200 o fîyueddan. Pau yuo artereut y ddefod

o enwaediad ; ac er iddi gael ei hesgeuhiso ganddynt yn
yr anialwch, ail adferwyd hi ar eu gwaith yn myned i

Ganaan (Joa. v. 2-9) : amgylchiadau ac ahasent roddi

cychwyniad i'r adroddiadau ynghylch ei dechreuad Aipht-

aiàd, yn enwedig os, fel y dywedir, yr arferai'r Aiphtiaid

y ddefod hon yn yr amser boreu hwn ; ond yr oedd wedi

cael ei harfer gan Abraham a'i ddisgynyddiou am yn agos

i 200 o flyneddau cyn i Jacob ddwyu ei deuhi i waered
i'r Aipht, ac yr oedd wedi cael ei sefydhx gan Dduw fel

ordiuhad geuedlaethol a chrefyddol (Geu. xvii. 1-14,

23-27). Mae hyu yn gosod ei sefydliad yn mhell o flaen

lianesion boreuaf y Groegiaid.

Y uiae, fodd bynag, yn ddiamheuol fod enwaediad
wedi ff'ynu yn eang mewn amseroedd hen a diweddar.

Dywedir fod yr Aiphtiaid wedi arfer y ddefod hon er yu
foreu iawn (Wilkinson, Herodot. ii. 62). Ismael, fel uu o

feibion Abraham a enwaedwyd pau yr ordeinwyd y
ddefod hon ar y cyntaf gan Dduw (Geu. xvii. 23, 25, 26),

a pharhaodd i'w harfer y Uwythau a ddisgynasant oddi

wrtho. Ni chyuwys y Koran un gorcbymyu ar y matter;

ond gan yr arferid y ddefod gau drigohou Arabia, i'r rhai

y datguddiodd Mahomet ei grefydd yn ddechreuol, daeth

i fod yn rhan o fí'ydd Mahornetaniaeth, ac arferir hi yn
awr yn gyffì'edinol gan Fahometaniaid fel rhau o'u cyf-

undraeth grefyddol. Mae y Cristionogion Coptaidd yn
yr Aipht, a'r Abyssiniaid, y rhai hefyd a broffesant

Gristiouogaeth, yu arfer euwaediad; a dywedir fod llawer

o genedloedd hyd yn od yn AfFrica Ddwyreiniol, ac nid

Mahometauiaid, yn ei harfer ; megis y gwna hefyd y
Caffirs yu Affrica Ddeheuol (MichaeHs, Coììimentary, iii.

59, 76)."

Mae yr luddewon, gyda zel mawr ynghyd â lluoedd o

seremoniau anheilwng o'u hadrodd yu parhau i arfer eu-

waediad (Allen, Mod. Jud. 290).

EPA, teulu o greaduriaid pedair llawog. O'r un teulu

yma mae nifer mawr o rywiogaethau, a dug rhai o houynt
gryn debygolrwydd i ddyn, yn enwedig yr Ouran-oidanq.

Ceir hwynt yu gyflfrediu yn y gwledydd sydd yn gorwedd
rhwng y troincs, yn yr Hen Fyd yn gystal a'r un Newydd,
yn yr India Ddwyreiniol, ac ynysoedd Môr India, ac yn
Neheudir America. Maent yn gi-eaduriaid bywiog, heinif,

chwareus, ac yn bur dueddol i wneud ystumiau a dyu-
wared pobl ; tra, oherwydd eu cyfansoddiad naturiol, mae
Uawer o'u gweithredoedd yn debyg i rai dyniou.

Yu yr heu amser addolid yr epa yu yr Àipht ; a phar-

heir i addoli creaduriaid o'r dosparth hyn yn yr India

Ddwyreiniol. Yn mhlith pethau auarferol a ddygwyd
gau longau Solomon o Tarsis yr oedd 'epaod a pheuuod'

(1 Bren. x. 22).

EP'APHRAS, a olygir gau rai, oddiwrth Col. iv. 12,

yn enedigol o Colosse; ond efallai nad arwydda y geiriau

ragor nag y perthyuai i'r ddiuas hono, naill ai feí trigian-

ydd o honi, neu fel aelod o'r eglwys yn y Ue. Ymddeugys,
yn wii', y Uenwai swydd yn yr eglwys, ond pa swydd nid

yw yu ymddangos yu eglur. Yr oedd efallai yn bregethwr
neu efeugylydd, oud nid bugail yr eglwys. Ymddeugys
iddo ymweled â Phaul pan yn garcharor yn Rhufain, ac

iddo gael ei daflu ei huu i garchar, canys geilw yr apostol

ef yn ' gyd-garcharor ' (Pilem. 23j. Sieryd yn uchel a

serchus iawn am dauo, gau ei alw, wrth ysgrifeuu at y

.

Colossiaid, yn 'gydwas anwyl, yr hwn sydd drosoch chwi
yn ffyddlon Aá/coi'oy (C. C. v:einidog) i Grist

;

'
' gan ym-

drechu yn wastadol drosoch mewn gweddiau, ar i chwi
sefyll yn berffaith ac yn gyflawu ynghwbl o ewyllys

Duw; cauys yr wyf fi yn dyst iddo, fod ganddo zel mawr
drosoch chwi, a'r rhai o Laodicea, a'r rliai o Hierapolis'

(i. 7; iv. 12, 13).

EPAPHRODI'TUS, aelod o'r eglwys yn Philippi, yr
hwn a ddanfonwyd i Rufain â chymorth ariauol i'r apostol

Paul pan yn garcharor yn y ddinas houo. Souia Paul am
dano mewn modd serchus iawu. Geilw ef 'íy nirawd a'm
cydweithiwr, a'm cydfilwr

;

' dywed ei fod wedi bod yn
'glaf, yn agos i angeu, oud Duw a drugarhaodd wrtho,

ac nid wrtho ef yn unig, oud wrthyf finnau hefyd, rhag

cael o honof dristwch ar dristwch.' Ar ol iddo wella,

baruodd yr apostol 'yn angenrheidiol' ei ddanfon yn ol at

y brodyr yn Pliilippi ; oblegid, medd ef, 'yr oedd efe yn
hiraethu am dauocli chwi oll, ac yn athrist iawn, oblegid

i chwi glywed ei fod yn glaf. Yn fwy diwyd, gau hyuy,

y danfonais i ef, fel, wedi i chwi ei weled ef drachefu, y
byddech chwi lawen, ac y byddwn inau yn Uai fy nhrist-

wch. Derbyuiwch ef, gan hyny, yn yr Arglwydd gyda
phob llawenydd; a'r cyfryw rai gwuewch gyfrif o honyut'

(Phil. ii. 25-30). Dyma ddarlun prydferth o serch a

dihunauedd yr apostol, ac o Epaphroditus, ac o'r eglwys

Philippi. Mae Grotius, Campbell, ac eraill, wedivn
tybied taw yr un person ydoedd Epaphras ac Epaphro-
ditus; oud uid oes dim tebygolrwydd yn yr amgylchiadau

a adroddir am dauynt. Perthynai Epaphras i'r eglwys

yn Colosse yn Asia Leiaf, Epaphroditus i'r eglwys yn
Pbilippi yn Macedonia, ac a ddaufonwyd i Rufain gan y
Philippiaid â chasgliad tuag at wneud i fynu angenrheid-

iau tymhorol vr apostol.

EPENE'TÜS ydoedd efallai Roegwr o enedigaeth,

oud yr oedd yn byw yn Rhuf'ain pan yr ysgrifenodd yr

apostol ei lythyr at yr eglwys yn y ddinas houo. Ym-
ddeugys ei fod yn adnabyddus yn flaenorol i'r apostol,

canys denfyn atto annerchiad serchus : 'Auuerchwch fy

anwyl Epenetus, yr hwn yw blaenffrwyth Achaia (r^f

A^a/aç) yu Nghrist' (Rhu£ xvi. 5). Dyna yw y darllen-

iad yn ol y copi derbyniedig; oud nid oes fawr amheuaeth
uad y gwir ddarlleniad yw 'blaenffrwyth Asia (rÇy 'Ao-í'aç)

yn Nghrist.' Dyma yw y darlleniad yu yr ysgrifau henaf

a goreu, ac mewu amryw o'r hen gyfieithiadau, ac yn
Origen ac eraiU o dadau yr eglwys, a chymeradwyir ef

gan y beirniaid galluocaf yn yr amseroedd presenol, a

derbyuir ef i'r prif argrapliiadau beirniadol o'r copi Groeg
ac sydd wedi cael eu cyhoeddi yn y blyneddau diweddaf

(Griesbach, Nov. Test. ii. 219; Tregelles, TextofN. T 61).

Nid yw yn anmhosibl nad un o ddychweledigiou Paul

ydoedd Epenetus yn Ephesus, neu iyw ddinas arall yn
Asia. Yr oedd bod yn ffaenfî'rwyth o'r cyfryw ddinas

neu wlad yn anrhydedd nid bychan, ac yn cyflawn haeddu
cael ei gofnodi. Yn 1 Cor. xvi. 15 dywed yr apostol,

' Chwi a adwaenoch d Stephanas, mai blaenff'rwyth

Achaia ydyw.' I gysoni y ddwy adnod uchod, gellid

tybied taw un o deulu Stephanas aliasai Epenetus fod
;

oud os gwnawn ni fabwysiadu y darlleniad Trjç 'Acriaç nid

oes un angen am y cyfryw dybiaeth.

E'PHAH, mesur nwyddau sychion yn mhlith yr Heb-
reaid. Cynwysai ddeg omer (Exod. xvi. 36); ac o'r un
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faint a'r bath, yr hwn a arferid i fesur pethau gwybion

(Ezec. xlv^ 11).

EPH'ESUS, prifddinas Asia raglawiol, ac yn gyfleuedig

ar yr afon Cayster, oddeutu puin miUtir o'r Môr iEgean,

â pha un y cysylltid ef a'r aíbn hôno. Darhuiir hi gan

hen ddaiaryddwyr fel addurn Asia, a'r masnachle mwyaf

y cyrchu atto yn y whid hono. Yr oedd yn hynod enwog

ar gyfrif teml Diana, yr bon a gyfriíid yn un o saith

ryfeddod y byd. Dywedid na welai yr haul ddim gwych-

ach ar ei daith na theml Diana. ¥1: oedd yn 425 o droed-

feddi o hyd ac yn 220 o led, ac yn cael ei chynnal gan

127 o bileri mannor, a phob un o honynt yn 60 troedfedd

o uchder, a 36 o honyut wedi eu cerfio yn orwych. Ond
os oedd teml Diana yn orwych, yr oedd ei delw o

fewn yr adeilad gorwych yn gyntefig a diaddurn. Nid
ydoedd ond saflun fechan o goed, yr hon, yn ol y dyb
boblogaidd, ydoedd wedi cael ei danfon i lawr o'r nefoedd

gan lon, ac a gyfrifid yn llun Diana, ond yr hon ni ddygai

ADFEILIAU KPHESUS.

un tebygolrwydd iddi hi yn un o'r cymeriadau a briodoHd
yn gyìiredin iddi, ond ydoedd yn arwyddlun Aiphtaidd
â llawer o fronau iddi i arddangos duwies natur. Di-
weddai y Ihui a wisgai y ffurf arwyddluniol hon mewn
gwaelod dihm. Ond er mor drwsgl ydoedd y Uun, yr
oedd yn wrthrych yr ofn-barch dyfnaf, nid yn unig
yn Ephesus, ond hi ydoedd y cynlhin yn ol yr hwn
y ffurtìd delwau Diana ar gyfer addoUad mewn dinas-

oedd eraiU.

Un o arferion eihm-addolgar yr hen fyd ydoedd defn-

yddio delwau a eUid eu cario, y rhai oeddynt gynUuniau
bychain o wrthrychau mwy hynodfawr addohad. Carid
hwynt mewn gorymdeithiau, ar deithiau, a gorymdeithiau
milwraidd, ac weithiau gosodid hwynt i íynu fel duwiau
teuluaidd mewn tai anghyhoedd. Mae hen ysgrifenwyr
yn gwneud cyfeiriadau at ddelwau Diana jn Ephesus, y
rhai a enwir yn Act. xix. 24. GaUai y defnydd fod o
bren, aur, neu arian. Yr olaf a ddefnyddid gan Demet-
rius a'i gydweithwyr. Oddiwrth hanes Luc mae yn

amlwg fod masnach eang ac ennUlfawr yn cael ei dwyn
yn mlaen yn Ephesus trwy wneud a gwerthu y delwau
hyn. Gellir yn naturiol dybied na wnai ond ychydig
ddyeithraid ymweled ag Ephesus heb brynu cynUun
ü'r deml fel coffadwriaeth am y dduwies ; ac oddiwrth
gylchdaeniad eang ei delwau mewu gwledydd eraiU

geUid dweud fod 'Asia oU a'r byd yn ei haddoU' (Act.

xix. 27).

Yr oedd yr Ephesiaid, tra yn noddwyr haeUonus o

adeilad-waith, cerf-waith, a darlun-waith, yn hynod am
helaethwychedd eu bywoUaeth, a'u Uaes foesau. Yr
oeddynt hefyd yn hynod ofergoelus, gan gredu mewn
swynyddiaeth a dewiniaeth ; a dyna y rhesymau dros yr

ymadrodd (Uarebol, ' Uythyrau Ephesiaidd,' i ddynodi y
swynau neu y brawddegau a arferent ysgrifenu ar eu
gwregysau, neu wahanol ranau o'u cyrph, fel swynion yn
erbyn niwed, neu ffynoneUau gaUu goruwch-naturiol

(Conybeare, ii. 71).

Dygwyd Cristionogaeth yn foreu i

'^ fc=-^ mewn i Ephesus. Ymwelodd Paul a'r

ddinas hono y waith gyntaf ar ei ffbrdd

o Groeg i Jerusalem ; ond y tro hwnw nid

arosodd ond dros ychydig amser, etto dan
addewid, os gwelai Duw yn dda, i ddych-

welyd yno eilwaith. Yn y cyfamser ym-
ddengys i Apolos ddyfod i Ephesus, a

darfu i'r apostol, yn ol ei addewid, ym-
weled a'r Ue wedi hyn, ac aros yno dair

blynedd, gan lafurio nos a dydd gyda
Uwyddiant mawr. GeUir coelio yn
rhwydd fod gogwyddiad yr Ephesiaid

at ddewiniaeth yn gosod rhwystr mawr
ar ftbrdd Uwyddiant yr efengyl, etto

darfu i'r amgylchiad ÿma wneud Uwydd-
iant y gair yn fwy hynod. ' Llawer hefyd

o'r rhai a fuasai yn gwneuthur rhodres-

waith a ddygasant eu Uyfrau ynghyd, ac

a'u Uosgasant yngwydd pawb, ac a fwr-

iasant eu gwerth hwy, ac a'i cawsant yn
ddeng mil a deugain o ddarnau arian.

Mor gadarn y cynyddodd gair yr Ar-
• gl'^^ydd, ac y cryfhaodd.' Os wrth ddarn-

au arian y mae i ni ddeaU yma ath'c

(írachmce, fel mae yn debygol, chwyddai y cyfan i fynu,

yn ol 7-^c. y drachma, i 1562p. lOs. ; ond os siclau

luddewig oeddynt, fel mae yn Uai tebygol, chwyddai i

fynu i 625 Op., a chymeryd y sicl yn 2s. 6c. Yn ystod
arosiad Paul y tro hwn y darfu Demetrius, y gof arian,

yr hwn a wnai demlau arian i Diana, greu y fath

gythrwfl yn y ddinas fel y gwnaeth ysgolaig {toicn-

clerk), wrth geisio Uonydchi y cynhwrf, gyfeirio at y
ffaith gydnabyddedig, ' fod dinas yr Ephesiaid yn addoli

y dduwies fawr Diana, a'r ddelw a ddisgynodd oddi

wrth Jupiter.' Er na ddarfu i Paul ymweled ag Eph-
esus ar ol hyn, etto pan yn aros ychydig amser yn
Miletus, anfonodd i Ephesus, ac a alwodd atto henuriaid

yr eglwys, ac a draddododd iddynt siars difrif-ddwys,

ar ol yr hyn y canasant yn iach i'w gilydd yn y modd
mwyaf serchus (Act. xviii. 18-24; xix. 1, 8-10, 18-41;
XX. 17-38). Pan yr oedd w^ecU hyn yn garcharor yn
Hhufain, ysgrifenodd lythyr attynt Uawn o gyfarwydd-
iadau gwerthfawr. Yr oedd eglwys Ephesus yn un o
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ì

eglwysi Asia (li.y., Asia raglawiol) at yr lioii y danfouodd

Crist genadwri trwy ei was loan ; ac er y canmolai hi fel

un íFyddlon ar lawer o gyfrifon, etto yr oedd wedi gwrth-

gilio oddiwrth ei chariad cyntaf, a bwgwth os na wnai hi

edifarhau y symudai y canwyllljren allan o'i le (Dat. i.

1 i ; ii. 1-7). Darfu i'r apostol loan, yn ol tystiolaeth

unedig ysgrifenwyr boreuol, dreulio y rhan olaf o'i fywyd
yn Asia Leiaf ; a chwedi cael ei alltudio i Patmos, dywedir

iddo ddyfod i Ephesus, lle y bu farw mewn oedran mawr.

Mae bygythiad ein Gwaredwr wedi cael ei gyflawni er

ys hir amser. Mae oesoedd wedi myned heibio er pan

symudwyd canwyllbren Ephesus o'i le. O gylch diwedd
yr unfed ganrif ar ddeg y syrthiodd gyntaf i ddwylaw

y Saraceniaid, ac oddiar ddechreu y bedwaredd ganrif

ar ddeg mae wedi ffurfio rhan o'r tiriogaethau Tyrc-

aidd. Yn hir cyn dinystr yr ymerodraeth Roegaidd yr

oedd wedi dadfeilio yn fawr, a phan adeiladwyd tref

newydd a chastell yn Aiasolulc, oddeutu dwy filltir o

bellder oddi wrthi, yr hon a ddaeth i fod yn drigfan y
tywysogion Saracenaidd, aeth yr hen ddinas yn fuan yn
anghyfanedd. Mae wedi bod yu hir heb un trigianydd.

Nid oes yn aros yn bresenol ond ei hadfeiliau. Ar ei

sefyllfan mae nifer dirfawr o gölofnau marmor wedi eu

gwasgaru hwnt ac yma, rhai o honynt wedi eu tori, ac

eraill wedi hanner eu claddu yn y ddaiar ; mae eu gwael-

odion a'u pennynau [capitah) wedi eu gwasgaru yn mhob
cyfeiryd [Ämer. Miss. Herald, 1832, p. 186). Mae y
chwareudy yn adfail o wychder dirfawr. Nis gellir

gweled dim o hono yn awr ond ei ffurf ; mae pob sedd

wedi ei symud, ac y mae y chwareu-fwrdd yn grug o

adfeiliau. Mae eircus ysplenydd yn aros mewn cyflwr pur

gyfan. Mae yma hefyd weddiUion adeilad arall anferth

ei faintioli, ond pa un ai gymnasium, teml, neu balas, nid

yw ond matter o amcan-dyb [Bib. Sac. viii. 870). Cafodd
teml Diana ei hyspeilio a'i llosgi o.c. 260 gan y Goths, a

rhaid i deithwyr tfurfio amcan-dyb mewn perthynas i'w

sefyllfan a'i sylfeini. Nid yw Aiasoluk ei hun ond pen-

tref truenus o fythynod pridd, ac o gylch dwsin o adeil-

adau bychain ysgwar o briddfeini, ac yn cael eu trigianu

gan ddeg ar hugain neu ddeugain o fugeiliaid Tyrcaidd.

Mae hyd yn od ddyffryn Ephesiis wedi myned dan gyf-

newidiad trwyadl, ac nis gallasai edrychwr anwybodus
o'i hanes fyth dybied fod cysylltiad wedi bod rhyngddi
a'r môr. Mae yr afon Cayster, yn nofiadwy gynt, yn awr
wedi ei thagu gan laid, ac yn rhedeg trwy lawfrwyn, y
rhai a'i gwnant yn anweledig. Mae y pridd a ddygir i

lawr gyd â'r afon wedi dinystrio y porth, a chwedi cym-
eryd meddiant o rai mültiroedd o'r môr.

EPH'OD, gwisg uchaf fer a wisgid gan yr offeiriaid

Hebreaidd. Gwneid ephod yr offeiriaid cyffredin o liain

cyffredin (1 Sam. xxii. 18). Yr oedd ephod yr arch-

offeiriad wedi ei gwneud o aur, sidan glas, a phorphor, ac

ysgai'Iad, a Iliain main cyfrodedd, o waith cywraint. Ar
ei dwy ysgwydd, lle y cydid hwynt wrth ei dau gwrr,
yr oedd dau faen gwerthfawr, ac yn nihob un o'r rhai

yr oedd enwau chwech o Iwythau Israel wedi eu cerfio.

Ar y rhan hono o'r wisg a groesai ei fron yr oedd dwy-
froneg barnedigaeth trwy offerynoliaeth yr urim a'r

thummin, yn y rhai y datguddiai yr Arglwydd ei feddwl
i'w bobl ; ac islaw hon y cydid yr ephod wrth gorph yr
offeiriad â gwregys gywrain (Exod. xxvüi. 6-30). Weith-
iau gwisgid yr ephod gan bersonau heb fod yn swydd

ofteiriad pan weinyddent mewn pethau santaidd. Gwisgai
Samuel, pan yn fachgenyn, a Dafydd, pan aeth gyd â'r

arch i Jerusalem, a wisgai ephod liain. Pa beth a fwriadai

Gideon wrth ei epliod ddrudfawr—pa un a ddarfu iddo
ei gwneud yn ddiystyr fel coftlidwriaeth am ei fuddugol-

iaethau, neu a dybiodd, oherwydd iddo 'gael ei appwyntio
unwaith i offiymu aberth, ei fod yn fath o ofteiriad, ac

iddo ei gwneud er mwyn ymgynghori â Duw—nis gwydd-
om; ond hyn a wyddom, i'r luddewon ei chamddefnyddio
i ddybenion eilun-addolgar (Barn. vi. 24-26 ; viii. 27).

Ychydig cyn dinystr Jerusalem caniattaodd Brenin Ag-
rippa i'r Lefiaid i wisgo ephod liain ; ond am o gylch 1800
mlynedd mae y bobl hyn wedi bod heb ephod a phob
arwydd arall o bobl neillduol Duw (Hos. iii. 4).

EPH'RAIM, mab ieuengaf Joseph, a chwedi ei eni yn
nghylch O.B. 2293 ; cyflwynodd Joseph ef a'i frawd Manas-
seh i sylw ei dad Jacob pan yn marw, fel y rhoddai iddynt
ei fcndith. I ddynodi y byddai Ilwyth Ephraim y mwyaf
Iluosog a grymus, croesodd Jacob ei ddwylaw, gan osod
ei law ddehau ar ben Ephraim, a'r aswy ar beu Manasseh

;

ac ni wnai y patriarch newid ei ddwylaw, a rhoddodd f'el

ei reswm ei wybodaeth sicr y byddai llwyth Manasseh yn
gryf a lluosog, ond y byddai llwyth Ephraim yn Uawer
mwy felly (Gen. xlviii. 8-22).

Pan ddaeth yr Ephraimiaid allan o'r Aipht yr oeddynt
wedi ymluosogi i 40,500 ; ond lleihausant 8000 yn yr

anialwch. Yn rhaniad gwlad Canaan cafodd y llwyth

hwn un o'r rhanau mwyaf ff'rwythlon a thoraethog oddeu-

tu canolbwynt y wlad (Jos. xvi. 5-9). Gosodwyd pabell

y cyfarfod i fynu yn Siloh, diuas berthynol i'r Ilwyth hwn

;

ac yma y darfu i Josua daflu coelbren wrth ranu y wlad
yn mhlith y cyfryw Iwythau ac nad oeddynt yn flaenorol

wedi derbyn eu hetifeddiaeth (xviii. 1, 2, 8, 10). Yno yr

ymddengys iddo aros am y tymhor hir o 320 o flynedd lu

(Baru. xviii. 31 ; 1 Sam. i. 3; iv. 3-5; vii. 1, 2; Ps.

Ixxviii. 60; Jer. vii. 12, 14). Ar farwolaeth Solomon
gwrthryfelodd deg o'r Ilwythau, yn cynwys Ephraim, yn
erbyn ei fab Rehoboam; a than Jeroboam, fab Nebat, yr

liwn oedd Ephraimwr, a sefydlasant deyruas ar ei phen
ei hun, yr hou a elwid teyrnas Israel, ac a barhaodd 254
o flyneddau, o O.B. 3029 hyd 3283 (1 Bren. xii. 16-20

;

2 Bren. xvii. 6). Yr oedd y rhan fwyaf, os nid pawb o

freninoedd Israel yn perthyn i'r llwyth hwn, yn gystal a

dinasoedd breninol Sechem a Samaria. Gosodwyd un o'r

IIoi aur yn Bethel, un arall o'i dinasoedd. Gan y gwnai
Ilwyth Ephraim ymddangosiad nodedig yn mhlith y deg,

derbynient hwy weithiau ei enw, yn enwedig yn amser
Hosea (2 Cron. xxv. 7 ; Esa. xxviii. 1, 3 ; Hosea iv., v.,

vi., etc).

Ephraim hefyd yw enw-— 1. Dinas yn agos i Bethel,

oddeutu wyth milltir Rufeinig ar y gogÌedd o Jerusalem.

EnniIIodd Abiah hi oddiar Jeroboam (2 Cor. xiii. 19).

Yma, y mae yn debygol, i'n lachawdwr ymneillduo pan

y ceisiodd yr luddewon ei fywyd, ar ol iddo gyfodi Laza-

rus oddiwrth y meirw (loan xi. 54); ac yn agos yma yr

oedd Baal-hasor, Ue yr oedd deadelloedd gan Absalom

(2 Sam. xiii. 23). 2. Mynydd Ephraim. Nid un mynydd
sengl ydoedd hwn, ond rhan fynyddig yn rhan Ephraim.

Pan ymsefydlodd disgynyddion Joseph ynddo gyutaf,

ymddengys taw gwlad goedog ydoedd (Jos. xvii. 15). Yr
oedd Sechera yn Mynydd Ephraim (xx. 7). Rhoddwyd
rhan Josua iddo yn Mynydd Ephraim, a chladdwyd ef yno
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yn Timiiath-seralì, ar y tu gogleddol i fryn Gaas (xix. 50;

xxiv. 30). Yr ydym yn darilen hefyd am 'Fynydd
Sameraini, yr hwn sydd yn Mynydd Ephraim ' (2 Cron.

xiii. 4). Yn Mynydd Ephraim y trigai Micah yr eiiun-

addolwr, a'r Lefiad a dorodd ei wraig yn ddarnau, ac

Elcanah, tad Saniuel (Barn. xvii. 1 ; xix. 1 ; 1 Sam. i. 1

;

Jer. iv. 15). 3. Coed ar y dwyrain i'r lorddonen, yn

agos i Mahanaim, lle y gorchfygwyd Absalom a'i fyddin

ac y lladdwyd yntau ei hun (2 Sam. xvii. 24 ; xviii.

G-8, 17).

EPH'EATAH, enw ar dref Bethlehem, Ue genedigol

ein Harglwydd: 'A thithau Betlilehem Ephratah' (Micah

V. 2; gwel hefyd Ruth iv. 11; Ps. cxxxii. 6). Ymddengys
taw Ephrath oedd hen enw Bethlehem. Yma y bu farw

ac y claddwyd Rahel (Gen. xxxv. 16-19 ; xlviii. 7).

EPH'RATEWR. 1. Un o drigolion Bethlehem, oddi

wrth yr enw Ephrath neu Ephratah, wrth yr hwn enw yr
adwaenid y lle hwnw (Ruth i. 2; iv. 11; 1 Sam. xvii. 12).

[Ephratah.]
2. Un drigolion Mynydd Ephraim, neu efallai un o

ddisgynyddion Ephraim, ac felly yn gyfystyr ag Eph-
raimwr (1 Sam. i. 1); ond mae yn bosibl y gallasai Elcanah
fod wedi ei eni yn Bethlehem Ephratah, a derbyn mewn
canlyniad yr enw Ephratewr, er y trigai yn awr yn
Mynydd Ephraim (gwel Barn. xix. 1, 2). Ond yn Barn.

xii. 1, 4, 5, 6, lle y sonir am 'Ephraimiaid,' mae y cwestiwn

a ofynwyd iddynt, 'Ai Ephratead ydwyt ti ?
' yn esiampl

eglur o'r enw yn cael ei roddi i'r Ephraimiaid.

3. Un o drigolion Zereda, tref, yn ol Gesenius, berth-

ynol i'r Manassiaid yn agos i Scythopolis. Gelwir Jero-

boarn yn 'Ephratead o Zereda' (1 Bren. xi. 26). Golyga
Gesenius taw yr un lle ydyw hwn a Zeredathah (2 Cron.

iv. 17); a Zererath (Bam. vii. 22), Ile y dywed y dylasai y
gair fod yn Zereda, fel mewn rhai ysgrifau; ac a Zarthan
(Jos. iii. 16; 1 Bren. iv. 12 ; vii. 46 ; cydmarer yr adncd
â 2 Cron. iv. 17 ; Gesen. Lex. 718).

EPICURE'AID, sect o hen philosophyddion, canlyn-

wyr athrawiaeth Epicurus, yr hwn a anwyd ynghylch
341 c.c. Myntumiant fod y byd wedi ei íTurfio, nid gan
Duw, na chyd ag un dyben, ond trwy gyfarfyddiad dyg-
wyddiadol gronynau. Gwadent fod Duw yn Ilywodraethu

y byd, neu ei fod yn ymddarostwng i'r graddau Ileiaf i

ymyraeth â'i greaduriaid yma ar y llawr. Gwadent
anfarwoldeb yr enaid a bodolaeth angelion. Dalient fod
dedwyddwch yn gynwysedig mewnpleser: ystyrient fod

y pleser hyn yn gynwysedig yn nhawelwch a gorfoledd y
meddwl, y rhai a gyfodant oddiar yr arferiad o rinwedd
moesol, a'r hyn a ystyrir gau rai fel gwir egwyddor Epi-

curus ; deallai eraiU ei gyfundraeth yn yr ystyr ddrwg
o'r gair pleser, a gosodent eu holl ddedwyddwch mewn
pleserau corphorol, megis bwyta, yfed, a boddiant chwant-
au cnawdol.

EPISTOLAU CATHOLICAIDD, neu GYFFRED-
INOL. Cynwysir dan yr enw hwn Epistol lago, dau
Epistol Pedr, tri Epistol loan, ac Epistol Judas. Mae
yr enw yn hen, ac y mae Ilawer eglurhad wedi cael ei

roddi arno, ond nid oes yr \m o honynt yn foddhaol. Yr
oedd Epistal Cyntaf Pedr ac un Cyntaf loan, yn mhlith

y llyfrau a dderbynid yn gyfíredinol fel rhai canonaidd :

ond yr oedd Epistol lago, Ail Epistol Pedr, Ail a Thryd-
ydd Epistol loan, ac Epistol Judas, yn mhlith y rhai a
amheuid neu y dadleuid yn eu cylch. Ar ol y bedwaredd

ganrif, fodd bynag, derbyniwyd yr oll o'r episolau hyn yn
gyíî'redinol gan yr eglwysi Groeg a Lladin, a cheir hwynt
yu llechresi Ysgrythyrau canonaidd a gyfansoddwyd gan
gynghorau a dynion dysgedig (Euseb. Ecd. Híst. B. iii.

c. 3. 24, 25 ; Lardner, Worìcs, vi. 503). Ni wnawn roddi

yma ychydig o hanes yr Epistolau hyn.

Iago. Mae dadl wedi bod ynghylch awdwr yr epistol

hwn. Enwir dau apostol o'r enw lago yn y T. N.; yr
oedd un yu frawd i loan, a'r llall yn frawd i Alpheus.
Braidd y gallasai fod wedi ei ysgrifenu gan y blaenaf,

oblegid cafodd hwnw ei osod i farwolaeth gan Herod mor
foreu a 44 o.C, a chyn y gallwn dybied yn iawn fod un
achlysur i ysgrifenu y cyfi-yw Iythyr. Nid oes un rheswm,
yn wir, i amheu iddo gael ei ysgrifenu gan yr olaf, yr hwn
yr ymddengys iddo dreulio ei fywyd yn Jerusalem, a'r

hwn y gallwn dybied a wnai deimlo dyddordeb neillduol

yn ei frodyr y rhai oeddynt ar wasgar.

Mae dadl hefyd wedi bod ynghylch y personau at ba
rai y cafodd ei ysgrifenu. Mae wedi ei anuerch 'at y
deuddeg llwyth sydd ar wasgar.' Mae yn naturiol deall

y geiriau hyn am yr luddewon yn gyífredinol y rhai

oeddynt yu trigo mewn gwledydd eraill heblaw Palestina,

ac felly yr esponir hynt gan rai beirniaid. Golyga
eraill fod yr epistol wedi ei fwriadu ar gyfer y cyfryw
luddewon mewn gwledydd estronol ac oeddynt wedi
mabwysiadu Cristionogaeth. Ymddengys i ni y gellir

uno y ddau olygiad ; a thra y cyuwys yr holl epistol

lawer o bethau defnyddiol i gredinwyr ac anghredinwyr,
mae y rhan flaenaf o hono yn myned rhagddo ar y
dybiaeth fod y rhai y cyfeiriwyd ef attynt wedi gwneud
proffes Gristionogaeth, a'i fod wedi ei fwriadu mewn
modd arbenig ar gyfer y cyfryw bersonau (gwel i. 2-4,

12 ; ii. 1, 5-7), ac i fod y rhan olaf, o'r hyn lleiaf ranau o

hono, wedi eu cyfeirio yn arbenig at luddewon annych-
weledig (gwel iv. 1-4, 8, 9 ; vi. 1-6). Mae diwedd yr
epistol (v. 19, 20) yn deilwng o sylw, fel yn debygol yn
cynwys cyfeiriad at y ddau ddosparth.

Mae yn debygol i'r epistol gael ei ysgrifenu yn Pales-

tina, ac yn fwyaf tebygol yn Jerusalera. Cybelled ac y
gwyddys, parhaodd yr ysgrifenydd, fel y soniwyd eisoes,

i íyw yno hyd ddlwedd ei ddyddiau.

Mae cryn wahaniaeth barn mewn pertliynas i'w ddydd-
iad. Golyga rhai mai y cyntaf ydoedd o'r holl epistolau,

ac iddo gael ei ysgrifenu o gylch 45 o.c. Ond y dyb
fwyaf cyffredinol yw, na ddarfvi iddo ddim cael ei ysgrif-

enu cyn o gylch 61 neu 62 o.c. Tueddir ni i ddewis
dyddiad diweddarach, ond heb benderfyuu pa flwyddyn
yn neillduol.

1 ac 2 Pedr. Mae Epistol Cyutaf Pedr wedi ei gyf-

eiiio 'at y dyeithraid sydd ar wasgar ar hyd Pontus,

Galatia, Cappadocia, Asia, a Bithynia.' Deallir y geiriau

hyn yn gyfíredin am ddychweledigon luddewig, ond mae
llawer yn eu deall hwynt am Gristionogion yn gyffredinol,

gan nad pa un ai luddewon neu genedloedd, yn y gwled-

ydd a enwir, y mwyafrif o ba rai oeddynt wedi cael eu
dychwelyd oddiwrth y cenedloedd neu baganiaid. Arfer-

em ni goleddu y dyb flaeuorol, ond tueddir ni yn awr i

feddwl, er ei fod wedi ei gyfeirio yn ddechreuol ac yn benaf

at ddychweledigion luddewig, etto nid ydoedd wedi ei

gyfyngu iddynt jn unig; ond gan fod yr eglwysi i ba rai

y perthynent yn gynwysedig o ddychweledigion oddiwrth

y cenedloedd, a elian mai hwy efallai a gyfansoddent y
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mwyafrif ynddynt, yr oeddynt hwytliau hefyd yn ngolwg
yr apostol, ac y mae rhai adnodau, mewn gwirionedd, yn
cyfeirio yn arbenigol attynt, megis yn i. 14, 18 ; ii. 9,

10; iv. 3, 4.

Yn niwedd yr epistol dywed Pedr :
' Mae yr eglwys

sydd yn Babilon yn eich annerch ;
' oddiwrth yr hyn yr

ymddengys iddo gael ei ysgrifenu o Babilon ar yr Eu-
phrates, er yr amheuir hyn gan Lardner ac erailh Dyma
yw ystyr naturiol ac egîur y geiriau. Mewn rhyddiaith

eghir iii fuasai un ystyr arali yn oddefadwy. Yr oedd
hono yn ddinas eithaf adnabyddus, a hono fuasai'r enw
yn ddwyn i feddwl y darllenydd, ac nid un man arall. Yr
oedd llawer o'r Ividdewou yn y parth hwnw— nifer

digonol i dynu Pedr yno, a'i gynysgaethu â maea llafur

gweinidogaethol. Mae yn wir fod y ddinas wedi colli ei

mawredd cyntefìg. Yr oedd yn gydmariaethol yn ddi-

ífaithwch. Ond nid ydoedd yn anghyfanedd ; yr oedd
yno lawer o drigoHon. Gwyddora hyn trwy Josephus,
Philo, a'r Talmud. Apostol yr enwaediad ydoedd Pedr
(Gal. ii. 8, 9), a phan yn teithio o'r tu hwnt i Palestina,

yr oedd yn'eithaf naturiol iddo ymweled a Mesopotamia,
ac felly nid yw yn uu syndod i ni ei gael yn Babilon.

Gelhr sylwi hefyd fod y drefn yn ol yr hon yr enwir y
gwledydd (i. 1) yn cyfatteb bob un i sefyllfa Babilon,

oblegid dechreu yr ysgrifenydd gyd â'r gwledydd agosaf,

a diwedda gyd â'r rhai pell oddi wrthi. Mae llawer wedi
tybied taw Ilhufain a olygid ; ond os felly buasai yn rhaid

newid i'r gwrthwyneb y drefn yn ol yr hon y cafodd y
gwledydd eu henwi (Davidson, Introd. N, T. iii. 363). Er
fod y cyfryw ystyr i air yn oddefadwy mewn Uyfr proph-

wydohaethol, byddai yn gwbl gamarweiniol mewn rhydd-
iaith seml eghir.

Mae yn fwy anhawdd penderfynu amseriad yr epistol

hwn. Tybir yn gyff'redinol iddo gael ei ysgrifenu o gylch

y blyneddau 63 neu 64 o.c.

Mae Ail Epistol Pedr wedi ei gyfeirio ' at y rhai a
gawsant gyfifelyb werthfawr ffydd a ninau, trwy gyfiawn-
der ein Duw ni, a lesu ein Harglwydd ni' (i. 1), annerch-

iad cyff'redinol iawn ; ac ymddeugys yn mhellach iddo

gael ei ysgrifenu at yr un personau a'i Epistol Cyntaf
(iii. 1); amgylcliiadau sydd yn cadarnhavx y dyb na chafodd

ei gyfeirio at yr luddewön yn unig. Mae cyfeiriad hefyd
at waith Paul yn ysgrifenvi attynt (iii. 15), yr hyn efalíai

a gyfeiriai at yr Epistol at yr Hebreaid, neu efallai at yr
Epistolau at y Galatiaid, yr Ephesiaid, a'r Colossiaid, y
rhai nad oeddynt yn anhebygol o fod wedi eu cylchdaenu
yn mhHth eglwysi eraiU Asia.

Ymddengys i'r epistol hwn gael ei ysgrifenu ychydig
cyn marwolaeth Pedr ;

' Gan wybod y bydd i mi ar frys

roddi fy nhabernacl hwn heibio, megis yr hysbysodd ein

Harglwydd lesu Grist i mi, ac mi a wnai' fy ngoreu hefyd
ar aUu o honoch, ar ol fy ymadawiad i, wneuthur coff'a

am y pethau hyn' (i. 13-1.5). Os oedd ein tybiaeth yn
gywir i'r Epistol Cyntaf gael ei ysgrifenu o gylch 63 neu
64 O.C., mae yn rhaid ei fod wedi ei ysgrifenu ar ol yr
amser hwnw. Nid oes genym un wybodaeth o ba le y
cafodd ei ysgrifenu.

1, 2, a 3 loAN, Nid yw ysgrifenwr yr epistolau hyn
yn dynodi ei hun wrth ei enw, ac etto gaUwn fod yn sicr

taw loan ydoedd, ac nid neb arall. Cafodd yr Epistol
Cyntaf ei gydnabod yn foreu fel ei eiddo, ac yr oedd yn
nihHth y llyfrau a gydnabyddid yn gyff'redinol fel rhai

canonaidd. Dywed ei awdwr ei fod yn Uygad ac yn glust

dyst o'r hyn wnaeth ac a ddysgodd lesu Grist ; hona y
fath gydnabyddiaeth o hono ac nas gaU braidd gael ei

wneud gan neb oddieithr un o'r deuddeg (i. 1-4; iv. 14).

Mae cymeriad yr epistol yn ein harwain i gasglu taw yr
un yw ei ysgrifenydd ac ysgrifenydd yr Efengyl, yr hou
yn ddiddadl a ysgrifenwyd gan loan. Dygant argraph

un meddwl. Mae y priod-dduU, yr ymadroddion, a'r

geiriad yr vin. Mae yr athrawiaethau hefyd yr un. Mae
tystiolaeth yr hynafiaid yn arwain at yr un casgHad. Mae
yr hynafiaid ag un Uais yn cydnabod yr epistol hwn fel

un apostolaidd, ac yn priodoH ei gyfansoddiad i loan
(Davidson, Introd. T. N. iii. 451).

Mae amseriad yr epistol hwn yn ansicr, ond nid oes fawr

amheuaeth na chafodd ei ysgrifenu pan yr oedd ei awdwr
wedi cyrhaedd gwth mawr o oedran. Mae hoU dôn y Uyfr

yn nodweddawl o hynafgwr. Treiddir ef gan fwyneidd-

dra tawel, a chan y caredigrwydd a'r addfedrwydd a
ddynodant feddyHau gwir Gi'istionogol wedi cyrhaedd

henaint. Mae yspryd'tadol hen Gristion yn eithafamlwg
i' weled ynddo (Davidson, iii. 458, 462, 464).

Mae yn ansicr yn mha le y cafodd ei ysgrifenu, ond
mae yn debygol taw yn Ephesus. Yma y treuHodd loan

y rhan ohif o'i yrfa, ac yma y mae hynafiaeth wedi pender-

fynu iddo gael ei ysgrifenu.

Ac nid yw ychwaith yn sicr at bwy y cafodd ei gyfeirio.

Y golygiad mwyaf tebygol i fod yn wir yw, iddo gael ei

ysgrifenu yn ddechreuol at eglwysi Ephesus a'r rhan

gymydogaethol o'r wlad. Mae rhanau o hono yn ym-
ddangos fel yn profi perthynas agos rhwng yr ysgrifenydd

a'r personau a annerchai. Yr oedd yr eglwysi hyn efaUai

yn ^ynwysedig mewn rhan o luddewon, ac mewn rhan o

genedloedd, er mai y tebygolrwydd yw taw yr elfen gen-

edHg oedd yr un grefaf. A dyna y rheswm dros y cynghor

gyda pha un y diwedda'r epistol :
' Blant bychain, ym-

gedwch rhag eilunod' (v. 21).

Yr oedd y ddau epistol arall a ddygant enw loan yn
mhhth y Uyfrau a amheuid, neu y dadleuid yn eu cylch

;

ond er y gwrthwynebid hwynt gan rai, derbynid hwynt
gan eraiU, ac oddiar y bedwaredd ganrif maent wedi eu
cydnabod fel rhai canonaidd. Mae y profion mewnol
mewn cydgordiad a Uais hynafiaeth. Mae y syniadau, yr

iaith, a'r duU yn dwyn argraph loan yr apostol. Nis gall

y uodweddion hyn lai na dwyn ar gof i'r daiilenydd awdwr
yr Efengyl a ddug ei enw, a'r Epistol Cyntaf
Mae cryn amrywiaeth barn gyda golwg ar y personau

at ba rai yr ysgrifenwyd y ddau lythyr hyn. Mae yr

Ail Epistol wedi ei gyfeirio at e/cXe/cTjj Kvpia, yr hyn a

gyfieithir yn Gymraeg ' yr arglwyddes etholedig.' Mae
y Saison yn cyfieithu y geiriau ' yr arglwyddes Eclecta,'

ac eraiU o honynt ' y Kuria etholedig.' Mae Lardner yn
coff'hau tybiau eraill, ond diwedda trwy ddweud :

' Nid
yw yn hawdd i ni benderfynu pan fyddo cymaint amryw-
iaeth golygiadau yn ffynu, a phob un o honynt yn cael

eu dal gan ddynion mawr. Mae y rhesymau dros fyn-

tumiaw taw enw priodol {projoer name) ydyw Eclecta neu

Kuria yn rhai yraddangosiadol gryfion a da. Ond y mae
o bwys cofio nad oedd proper names mewn nemawr, os

dim arferiad yn rahhtli yr hynafiaid. Pe buasai feUy,

ni thybiasent yr ysgrifena loan yma at eglwys Crist yn
gyff'redinol, neu at ryw eglwys Gristionogol neiUduol

'

(Lardner, ìVorks, v 597).

32
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Mae y Trydydd Epistol wedi ei gyfeirio at Gaius, ond

y mae yn anhawdd dweud pwy ydoedd. Mae son yn y
T. N. am ddau neu dri o bersonau o'r enw hyn. Mae
genym Gaius o Macedonia (Act. xix. 29), Gaius o Derbe

(xx. 4), Gaius yn Coriuth (1 Cor. i. 14); ond nid yw
yn sicr pa un ai yr un un oeddynt. ' Nid wyf/ rnedd

Dr. Lardner, ' yn gweled un rlieswm i gasglu fod Gaius

neu Caius at yr hwn yr ysgrifenodd loan yn un o honynt.

Ymddeugys taw Cristion enwog ydoedd, ac yn byw yn
rhyw ddinas yn Asia, ac heb fod yn mhell o Ephesus, Ue

y trigai loan yn benaf ar ol gadael Judea. Oblegid, yn
adnod 14, mae yr apostol yn son am ddyfod ar fyrder

atto, yr hyn nis gallasai yn iawn ei wneud os oedd Caius

yn byw yn Corinth neu ryw le pellenig aralL' ' Yn wir

nis gelHr ei gyfrif yn beth dyeithr fod, yn nyddiau'r

apostolion, amryw Gristionogion o'r enw yma, yr hwn
oedd mor gyffredin yn mhhth y Groegiaid a'r Rhufeiniaid

ac unrhyw enw arall' (Lardner, WorJcs, vi. 598).

JuDAS. Mae cryn ddadl wedi bod mewn perthynas i

awdwraeth yr epistol hwn, ond nid ydym yn meddwl y
gall fod un amheuaeth nad un o'r apostolion ydoedd ei

ysgrifenydd. Yn nechreu ei epistol geilw ei hun 'Judas

brawd lago ' (i. 1); ac yn Luc vi. IG, ac yn Act. i. 13, ni

gawn 'Judas brawd lago' yn Uechres yr apostohon ; ond
yn y ddwy adnod olaf dyhd sylwi fod y gair ' brawd ' yn
ychwanegiad, er dichon ei fod yn ychwanegiad cywir.

Yr oedd Epistol Judas yn mldith y llyfrau y dadleuid

yn eu cylch. Y mae, fodd bynag, amryw adroddiadau
allan o hono i'w cael yn ngweithiau ysgrifenwyr boreuol

;

tra yr amheuid ef gan rai, derbynid ef gan eraill ; ac

hysbysir ni gan Eusebius ei fod 'yn cael ei ddefnyddio
yn gyffredin yn yr eglwysi, ynghyd â'r lleill ' (Lardner,

Works, vi. 613, 617). Oddiar y bedwaredd ganrif y
mae wedi cael ei gyfrif yn un o lyfrau canonaidd yr
Ysgrythyr.

ERAS'TUS a enwir gyntaf naewn cysylltiad â Tim-
otheus fel yn gweini i Paul yn Ephesus, ac fel wedi cael

ei ddanfon ganddo ef o'r ddinas hono i Macedonia cyn
iddo ef ei hun fyned yno (Act. xix. 22). Os ysgrifenwyd
yr Epistol at y Rhufeiniaid o Corinth, fel mae lle i gredu,
yr oedd gwr o'r enw Erastus yn Corinth yr amser hwnw,
canys denfyn ei annercliiadau at y brodyr yn Rhufain :

yn wir gelwir ef ó oikovo/j.oç (C. C. 'gorucliwìjìiwr y ddinas;'

Rhuf. xvi. 23). Yn Ail Epistol Timotheus, a ysgrifenwyd
o Rufain lawer o flyneddau wedi hyu, dywed yr apostol,

'Erastus a arhosodd yn Corínth' (iv. 20). Efallai fod y
crybwylhadau hyn yn cyfeirio at ddau berson gwahanol

;

nid ymddangosant, o'r hyn Ueiaf, yn taro yr un person.

E'RECH, un o'r dinasoedd y dywedir iddynt ffurfîo

dechreuad teyrnas Nimrod (Gen. x. 10). Tybia Bochart
taw Arecha neu Aracca, ar y Tigris, ar derfyuau Babilonia
a Susiana, ydoedd (Rosen. Geog. ii. 28), tyb y tueddir
Gesenius i gyduuo â hi (79). Mae amcan-dybiau eraill

wedi cael eu ffurfio, ond nid ydynt yn werth eu heuwi.
ERLID, ceisio cyfleusderau, a gwneud y goreu o honynt,

i niweidio rhywun, yn enwedigol ar' gyfrif ei ymlyniad
wrth wirioneddau a ffyrdd Duw (Job xix. 22 ; Matt. v.

11). Darfu i Isniael erhd Isaac trwy ei watwor a'i edhw
(Gal. iv. 29). Mae Duw yn erhd dynion pan y dilyno
hwynt á'i farnedigaethau yn mhob man a 86^7!^^"^ bydd-
ont ynddynt (Gal. iii. QQ ; Ps. xxxv. 6). Erhdir Crist pan
y ca ei bobl y rhai sydd wedi ymuno ag ef, ac yn anwyl

ganddo, eu gwawdio, eu bhno, a'u gosod i farwolaeth (Act.

ix. 4). Er fod erledigaeth oherwydd cydwybod yn groes i

yspryd Cristionogaetli, etto mae ffuantwyr wedi yn aml
erhd eu cydbrofteswyr er mwyn cyrliaedd eu hamcanion
cnawdol eu hunain.

ERNES yw rhywbeth a roddir yn y llaw, i sicrhau y
bydd i'r ychwaneg sydd M^edi ei addaw gael ei dalu mewn
amser cyfaddas. Mae yn gwahaniaethu oddiwrth wystl,

gan na chymerir ef yn ol pan wneir tahad cyflawn. Yr
Yspryd Glân a'i ddylanwadau yw ernes ein hetifeddiaeth

;

maent o'r un natur, ond nid yr un graddau, a n dedwydd-
wch tragywyddol ; a rhoddant sicrwydd i ni y cawn ei

fwynhau mewn amser cyfaddas (2 Cor. i. 22 ; v. 5
;

Eph. i. 14).

ERYR, aderyn ysglyfaethus eithaf adnabyddus, ac y
mae amryw fathau o eryr. Y rhai canlynol yw rhai o

nodweddau j genus:—Pig gryn hir, ac yn gam tua'i flaen;

coesau hirion a chryfion, a chwedi eu cuddio â phlu neu
yn noeth; bodiau grymus, a chwedi eu harfogi ag ewinedd
grymus a cham.

Ceir yr eryr aur, neu yr eryr cyffredin mewn llawer

rhan o'r byd. Mynycha íynyddoedd uchel Europe,

Asia Leiaf, Persia, Siberia, Kamtschatka, Gogledd AíBrica,

Hudson's Bay, a rhanau eraill o Ogledd America. Ceir

yr aderyn hefyd ar íynyddoedd Cymru, Lloegr, Scot-

land, a'r Iwerddon, ond nid yw mor gyffredin ac y tybir

yn gyffredin. Anand y gedy y mynyddoedd er disgyn

i'r dyfliynoedd. Adeilada ei nyth mewn rhyw agen neu
geudod yn rhyw graig uchel a Serth; mae yn gynwysedig
o brenau pump neu chwech troedfedd o hyd, wedi eu crol

blethu â gwiail ystwyth, a chwedi eu cuddio â haenau o

frwyn, grug, neu fwsygl.

Mae yr eryr aur yn esgyn i uchder mawr, gan droi yn
nghanol y cymylau, ac yn grogedig gei-fydd ei adenydd
Uydain. Ehed yn gyflym, ac y mae grym mawr gewynau
ei adenydd yn ei ailuogi i ymladd à'r gwyntoedd cryfaf

Pan yn uchel iawn, ac heb fod mwyach yn weledig i ddyn,

y fath ydyw craffder ei golwg fel y cenfydd ysgyfarnog,

neu greadur f'0 lai, a disgyn arno fel saeth gyda chywirdeb

diwyro. Fel eryrod eraill nid yw ei arogi ond digon an-

mherftaith, a cha aUan ei ysglyfaeth trwy ei olwg. Nid y

w

eu gwroldeb yn ail i un aderyn arall ; a chan eu bod yn hoflS

trigo ar eu penau eu hunain, ac duedd gryn oresgynol,

cadwant bawb adar ysglyfaethus eraiU yn mhell o'u cyrch-

fanau. Ymhyfrydant mewn brwydrau ac ysbaiL Mae
eu cryfder yn benaf yn eu pigau, eu hewinedd, a'u haden-

ydd, ac nid oes braidd un anifail ac sydd yn fatch iddynt

:

un ergyd â'u haden sydd cyn hyn wedi taro dyn yn farw.

Nid oes a fynont â burgynod, ac y maent yn rhy uchel i

sylwi ar insults creaduriaid eiddiì a gweinion ; ond ym-
osodant ar fwch danas, a chariant flwrdd fynnod ac Avyn,

&c. ; ac y mae hyd yn od enghreifftiau o bL-int ifeinc yn
cael eu cario ganddynt i'w nythoedd.

Maent yn byw hyd nes yn hen iawn, ac yn newid eu

plu o amser i'w gilydd, fel y sarph ei chroen ; a dyma y
rheswm dros dybied y medrent adnewyddu eu ieuenc-

tyd (Ps. ciii. 5; Esa. xL 31). Mae eu gafael ar fywyd yn
rymus anarferoL a medrant ddyoddef yrnpryd, nid yn
unig am ddiwrnodau, ond am wythnosau o'r bron. Fel

y lleiU o'r teulu eryraidd, gwna yr eryr aur yru eu rhai

ifeiuc dros y nytli cygynted ac y gallont wneud drostynt

eu hunain.
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Yr eryr aur (Hebraeg, nesher) yw Aquìla Ghrjisaetos

naturiaethwyr. Perthyu i deuhi y Falconidce^ ac i'r dos-

parth Raptores. Dyma y rhywogaeth y cyfeirir atti yn
gyffredin yn yr Ysgrythyr Santaidd, ond et'anai y golygir

hefyd yr Âguila helio'.a, neu yr eryr ymerodrawl, yn en-

wedig gan fod digon o honynt yn Syria, Mae y gair

Hebraeg nesher meAvn gwirionedd yn enw generic—cyff'-

redin atn yr holl deuhi eryraidd o bob math, a chynwys
fwlltiu-iaid, yn gystal a gwahanol fathau o eryrod.

Oddiwrth ei ymddangosiad urddasol ac uchder ei

ehediad gelwid yr aderyn gan yr hynafiaid yr adeìipi

ncfoì, ac a gyfrifid yn eu chwedl-dduwiaeth yn genad

Jupiter, ac yn deilwng o gario ei daran-folltau rhwng ei

ewinedd. Ei hui mewn aur neu arian, a chwedi ei osod

ar ben gwaewffbn, ydoedd arwyddhm milwraidd y Rhuf-

einiaid, y Persiaid, a chenedloedd eraiU ; ac y mae wedi
cael ei fabwysiadu mewn amseroedd diweddar gan deulu-

oedd ar eu pais arfau fel arwyddhm o aUu {Edin. Ency.,

art. ' Ornithology,' xvi. 19).

Oddiwrth yr amrywiol gyfeiriadau at yr eryr yn yr

Ysgrythyrau mae yn amlwg ei fod yn eithaf adnabyddus
i'r ysgrifenwyr santaidd. Am ofal boi'eu Jehofah am
Israel rnae genym y gyffelybiaeth brydferth ganlynol

.

' Fel y cyfyd eryr ei nyth, y castella dros ei gywion, y
Ueda ei esgyll, y cymer hwynt, ac a'u dwg ar ei aden-

ydd ; felly yr Arglw^'dd yn vinig a'i harweiniodd yntau'

(Deut. xxxii. 11, 12-; gwel hefyd Exod. xix. 4). Mor
gywir i natur yw y darhuiiad canlynol . 'Ai wrth dy
orchymyn di yr ymgyfyd yr eryr, ac y gwna efe ei nyth

yn uchel? y trig efe ac yr erys mewn craig, ac ar ysgyth-

i'edd y graig, a'r lle cadarn ? Oddi yno y chwiHa am
fwyd ; ei lygaid a ganfyddant o beh. Ei gywion liefyd

a sugnant waed; a lle y byddo celanedd, yno y bydd efe'

(Job. xxxix. 27-30). Mae eryrod, yr ydym wedi gweled,

yn nodedig am yr uchder a gyrhaeddant wrth ehedeg
;

a dyna y rlieswm dros brydferthwch a grym ymadrodd

y prophwyd :
' Eithr y rhai a obeithiant yn yr Arglwydd

a adnewyddant eu nerth, ehedant fel eryrod ; rhedant ac

ni ffinant, rhodiant ac ni ddiffygiant' (Ésa. xl. 31). Nid
ydynt yn llai enwog am y cyflymdra â pha un yr ehedant;

ac am hyny, er dangos y buandra â pha un y gwnai y
Caldeaid orddiwes a difetha y cenedloedd, darhmir liwynt

dan yr arwyddhin o ' lew, ac iddo adenydd eryr' (Dan.

vii. 4). Jeremiah, gan gadw at yr un gyffelybiaeth, a

ddywed, 'Wele, megis cymylau y daw i fynu, a'i gerbydau

megis corwynt ; a'i feirch sydd ysgafnach na'r eryrod

'

(Jer. iv. 1 3). Drachefn :
' Buanach yw ein herhdwyr

nag eryrod yr awyr ; maent yn ein herhd ni ar y myn-
yddoedd, yn eiu cynllwyn yn yr anialwch' (Galar. iv. 1 9).

Habacuc, pan yn darhirtio goresgyniad y wlad gan y
Caldeaid, yr un modd a ddywed, ' Eu mai'cliogion hefyd

a ymdaenant, a'u marchogion a ddeuant o bell, ehedant
fel eryr yn prysuro at fwyd' (i. 8). Tybiai yr Edomiaid
eu hunaiu yn ddiogel ynghanol creigiau bron anhygyrch
eu gwlad, ond ceryddir eu hunan-ymddiried fel hyn :

' Dy erwindeb a'th dwyllodd, a balchder dy galon, ti yr
Iion ydwyt yn aros yn nghromlechydd y graig, ac yn
meddianu vichelder y bryn : er i ti osod dy nyth cyn
uched a'r eryr, myfi a wnaf i ti ddisgyn oddi yno, medd
yr Arglwydd' (Jer. xlix. IG). Er dangos gallu brenin-

oedd tíabilon a'r Aipht, cyffelybir hwy i ' eryr mawr,
mawr ei esgyll, a llawer ei blu' (Ezec. xvii. 2, 7), ac yna

y canlyn hanes ffìgurol o'u gweithredoedd. Cyffelybir y
byddinoedd Pihufeinig i eryrod

; yr oedd llun eryr ar eu
baneri

;
ysglyfaethent a lladdent y cenedloedd ; a cban

ddyfod o bell, dinystrasant genedl lygredig yr luddewon
(Deut. xxviii. 49 ; Matt. xxiv. 28). Gan fod nerth mawr
yn adenydd eiyr, ac y medrant ehedeg, nid yn unig gyda
chyflymdra anamgyflredadwy, ond i bellderau mawrion,
fe roddwyd i'r ' wraig oedd wedi ei gwisgo â'r haul,' pan
yr erlidiwyd hi gan y ddraig goch, 'ddwy o adenydd eryr

mawr, fel yr ehedai hi i'r difl'aethwch, i'w lle ei hun' (Dat.

xii. 1, 13, 14). Er darlunio y cyflymder gyda pha un
mae y bywyd dynol yn myned heibio dywed Job, 'A'm
dyddiau i sydd gynt na rhedegwr ; aethant heibio fel yr

TR Einu Aui:.

eheda eryr at ymborth ' (ix. 25, 26). A Solomon, pan yn
darlunio gwagedd ac ansicrwydd cyfoeth, a ddywed,
' Nac ymflina i ymgyfoethogi. A beri di i'th lygaid

ehedeg ar y peth nid yw? canys golud yn ddiau a gymer
adenydd, ac a eheda ymaith megis eryr tua'r wybr'
(Diar. xxiii. 4, 5).

dan y ddeddf cyhoeddid eryrod ac adar eraiU o'r

dosparth hyny yn aflan (Lef xi. 13, 14). Ac yr oeddynt

yn cael eu cyhoeddi felly oblegid taw creaduriaid ysglyf-

aethus oeddynt.

ESA'IAH, mab Amos, un o'r enwocaf o'r hen broph-

wydi. Gwna traddodiad rabbinaidd ef yn gefnder i

Üzziah, brenin Judah, ond heb reswm digonol dros y
dywediad. Prophwydodd ' yn nyddiau Uzziah, Jotham,

Ahaz, a Hezeciah, breninoedd Judah' (i. 1). Yr oedd

Hosea yn cydoesi ag ef, canys prophwydodd yntau ' yn
nyddiau Uzziah, Jotham, Ahaz, a Hezeciah, breninoedd

Judah, ac yn nyddiau Jeroboam, brenin Israel' (Hosea

1); ond perthynai ei brophwydoliaeth yn benaf i

Yr oedd Micah y Morasthiad heíyd, igenedl Israe
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fesur helaeth, yn cydoesi â'r ddau. Prophwydodd ef ' yn

nyddiau Jotham, Ahaz, a Hezeciab, breninoedd Judah'

(Micah i. 1). Er y sonia Esaiah yn pen. vi. am y comis-

siion a dderbyniodd, efallai taw cenadaeth neillduolydoedd

ar gyfer yr achlysur. Nid ydym yu gweled un rheswm
i gasglu taw dyma y tro cyntaf y darfu arfer swydd
prophwyd.
Yr oedd Esaiah yn wr priod, ac yr oedd iddo o leiaf

ddau o feibion, sef Sear-jasub a Maher-shalal-has-baz.

Gelwir ei wraig yn brophwydes (vii. 3 ; viii. 3); ond pa

un a ydoedd hi felly raewn gwirionedd, neu a elwid felly

oherwydd ei bod yn wraig i brophwyd, nid ydym yn abl

dweud ; efallai taw yn yr ystyr olaf y mae i ni ddeall

yr enw.

Heblaw ei brophwydoliaethau, ysgrifenodd Esaiah

hanes 'gweithredoedd cyntaf a diweddaf Uzziah' (2 Cron.

xxvi. 22). Prin y gall liyn gyfeirio at hanes teyrnasiad

Uzziah yn 2 Bren. xv. 1-7; mae hwnw mor fyr, a gellir

ei gyfrif yn awr fel wedi ei hir golli. Dywedir wrthym
hefyd fod 'y rhan arall o hanes Hezeciah, a'i garedig-

rwydd ef, yn ysgrifenedig yn ngweledigaeth Esaiah y
prophwyd, mab Amos' (2 Cron. xxxii. 32). Mae y cyf-

eiriad a roddir yma yn amlwg at ditl y llyfr (i. 1), hyny
yw, nad oes un Ue i amheu yr hanes yn xxxvi.-xxxix.

—

dyna'r hyn fwriedid.

Pa cyhyd y prophwydodd Esaiah nis gellir penderfynu
yn gywir. O'r flwyddyn y ' bu farw y brenin Uzziah

'

(vi. 1) hyd amser ail genadwri fygythiol Senacherib
(xxxvL 1, 8, 9, 21), sef amseriad cyntaf a diweddaf gweirii-

dogaeth Esaiah, yr oedd cyfnod o wyth a deugain o

flyneddau ; ond gan iddi efallai ddechreu yn gynarach a
pharhau yn hwy, gallasai barhau gryn amser yn hwy.
Mae traddodiad o eiddo y rabbiniaid a thadau yr eglwys
iddo gael ei osod i farwolaeth gan Manasseh ; ac yr ydys
wedi tybied taw at Esaiah maê awdwr y llythyr at yr
Hebreaid yn cyfeirio pan yn son am rai o'r hen wroniaid
yn cael eu llifo â llif

Tra mae priod-dduU Esaiah yn brydferth dros ben,

ac yn aml yn oruchel, mae ei ddarluniadau o'r Messiali

a'i deyrnas mor egiur a tharawiadol fel y mae yn aml
wedi cael ei gyfenwi y pumed efengylwr.

ESAMPL. 1. Enghraifít er ein rhybuddio i ochelyd y
pechodau a gyflawnwyd gan eraill, ac felly osgoi y barn-
edigaethau a ddygasent arnynt eu hunain : felly dyg-
wyddodd cospedigaethau yr Hebreaid iddynt fel esamplau
o rybudd i eraill (1 Cor. x. 11). 2. Cynllun neu hatrion

i ni i'w efelychu : mae genym batrwn Crist a'r seintiau

blaenorol i gopio eu buchedd yn ein hymarweddiad ein

hunain (1 Cor. xi. 1 ; 1 Pedr ii. 21). Gan fod esamplau
yn penderfynu eraill yn fwy grymus na dim arall i ym-
arweddiad santaidd

; gan y dangosant i ni ein dyledswydd
yn fwy eglur, gan ei gwneud yn weledig yn ei holl

amgylchiadau ; nid yn unig dangosant ddyledswydd, ond

y posiblrwydd o'i chyflawni, a thrwy rym dirgelaidd
gymhell i'w hefelychiad, gan edliw i ni ein diftygion, a'n.

cyffroi ni i'r cyffelyb zel a diwydrwydd—dylai gweinid-
ogion ac eraill fod yn samplau yn eu bywyd (1 Tim. iv.

12 ; 1 Thess. i. 7).

E'SAR-HAD'ON. [Assyria.]
"

ES'COL, un o'r rhai oedd mewn cyngrair ag Abraham
pan yr ymlidiodd ac y gorchfygodd Cedorlaomer a'r bren-
inoedd oedd gyd ag' ef (Gen. xiv. 13-24). Efallai iddo

dderbyn ei enw oddiwrth ddyff'ryn Escol, neu gallasai y
dyffryu gael ei enw oddi wrtho ef. Mae genym efallai

esiampl o hyn yn ei frawd Mamre, yr hwn a gymerodd ei

enw, inae yn debygol, naill a'i oddiwrth ddyffryn Mamre,
neu ynte efe a roddodd ei enw i'r dyffiyn. Yn Scotlaud
bu yn hir yn arferiad i alw personau wrth yr enw a ddygai
eu trefdadaethau.

Tybir yn gyfl'redin fod dyffiyn Escol, lle cafodd yr
yspiwyr y sypiau grawnwiii, y pomgranadau, a'r ffigys,

fel esamplau o ffrwythau gwlad Canaan, yn agos i Her-
mon (Num. xiii. 22, 23); ac y mae cymeriad ffrwythau y
rlian hono o'r wlad yn cadarnhau gwirionedd yr hanes.

Dr. Wilson, pan yn teithio o Hebron i Bethleliem, a
ddywed : 'Aethom yn gyntaf i fynu ar hyd y dyffryn yr
hwn sydd yn gorwedd ar y gogledd-orllewin i Hebron,
a'r hwn a dybir yn briodol ydyw Escol. Yr oedd meus-
ydd a gerddi prydferth o winwydd, olewydd, pomgran-
adau, a ffigys yn gorwedd ar bob tu i'n Ilwybr. Mae yn
ddigon hawdd cael o'r gwinllanoedd rawn-sypiau o'r

maintioli mwyaf a'r fath oreu, a'r cyfryw ac y gallwn
dybied i'r yspiwyr gymeryd i'r Israeliaid. Hyd y dyíf-

^yi^ i gyd sydd ynghylch dwy fiUtir' (Wilson, i. 381).

[Hebron.]
ESGIDIAU, neu SANDALAU, oeddynt gynwys-

edig ar y cyntaf o wadn o ledr neu goed, wedi eu
rhwymo wrth y troed â charreion neu linynau, er mwyn
eu diogelu rhag ceryg, y ddaiar galed, neu y tywod
poethion. Dyma, eíallai, oedd y fath gyntaf o esgid-

iau a ddefnyddid. Gwelir sandalau o'r fath hyn yn
bresenol yn y Dwyrain (Jahn, 62). ' Carrai esgid Gen.

xiv. 23,' mecld Porter, ' ydoedd carrai sandal ' (Porter,

Damascus, i. 189).

At y sandal wreiddiol chwanegwyd wedi hyn ryw beth

i guddio y droed ; ac nid yw yn aml yn bosibl gwahan-
iaethu yn yr Ysgrythyrau rhwng y sandal, neu yr esgid

wedi y gwelliant hwn ynddi. Yn y C. C. arferir y gair

esgid bob amser oddieithr yn Marc vi. 9 ac Act. xii. 8
;

ac y mae yn debygol yr arferir ef mewn llawer man lle

y golygir sandalau. Nid ydym yn cael y gair hwnw yn
un man yn y cyfieithiad cj'ffredin o'r H. D. Cyfeirir at

esgidiau, neu yn fwy tebygol, sandalau, mor foreu a

dyddiau Abraham (Gen. xiv. 23).

Yr oedd diosg sandalau heu esgidiau yn arwydd o

ofn-barch. Pan alwodd Duw ar Moses allan o'r berth

dywedodd :
' Na nesa yma : diosg dy esgidiau oddi am

dy draed, oherwydd y Ile yr wyt ti yn sefyll arno sydd
ddaiar santaidd' (Exod. iii. 4, 5). Mae genym enghraifft

o'r un peth yn Jos. v. 15. Ystyrid yr arwydd yma o

barch yn ddyledus i uwch gwr pan yr eid mewn i'w d,
gan y byddai ymddangos o'i flaen ef yn gwisgo esgidiau

neu sandalau yr un peth a dynesu atto a'r traed wedi eu

llychwino ar llwch a wnai heb hyny Iynu wrthynt. Yr
ydym yn diosg ein hatau pan elom i ystafelloedd gwr
arall ; mae y I)\vyreinwyr yn diosg eu sandalau. Ar yr

un egwyddor gweinyddai yr ofieiriaid luddewig yn
droednoeth yn y babell neu y deml. Nid yw yr Arab-

iaid a'r Tyrciaid byth yn myned mewn i'w mosgues

(Uefydd addoliad) heb ddiosg eu hesgidiau. Gorchym-
ynant gydsyniad â'r rheol hon oddiwrth ddyeithraid a

ymwelant a'u Ilefydd santaidd. Er, o fewn amser heb

fod ýn neppell yn ol, y cauai y Mahometaniaid Gristion-

ogion yn llwyr allan o'u mosques, maent yn awr yn
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cmiatau iddynt fyned i mewn i rai o liouynt, ond iddynt

adael eu hesgidian wrtli y drws, neu eu newid am rai

heb gael eu llychwino trwy ddefnydd cyffrcdin o honynt
(Haclcett, Illust. 02).

Dynodai esgidiau haiarn a phres Aser nerth a chad-

ernid y llwyth hwnw (Deut. xxxiii. 25). Yr oedd 'dattod

esgid' yr hwn a omeddai briodi gweddw ei frawd a

chyfodi had iddo yn dystiolaeth gyhoeddus o'i wrth-

odiad i wneud hyny, a'i drosglwyddiad i'r ncsaf o ran

]:)erthynas o'i hawl i'w phriodi a jjhrynu ei eiddo (Deut.

XXV. 5-10; Euth iv. 1-11). Yr oedd gwaith Dafydd
yn ' taflu ei esgid dros Edom ' (Ps. lx. 8), fel yr arferid

taflu maneg yn y canol oesau, yn arwydd, efallai, o'i fod

yn cymeryd meddiant o'r wlad (Gesenius, 554). Nid
oedd esgidiau neu sandalau o fawr werth ; a dyna y
rlieswm cb-os yr ymadrodd, ' Gwerthasant y cyfiawn am
arian, a'r tlawd er par o esgidiau' (Amos ii. 6). Etto yr

oedd esgidiau beiinywaid yn aml yn ddestlus (Can. vii.

1 ; Judith X. 4 ; xvi. 9). Yr oedd bod heb esgidiau, a

cherdded yn droednoeth, yn arwydd o alar (2 Sam. xv.

30 ; Ezec. xxiv. 17); mewn amgylchiadau eraiU yr oedd
yn arwydd o ddiraddiad, efallai o gaethwasaeth (Esa. xx.

SASDALAU.

2-5). Yr oedd ymostwng a dattod carrai sandalau, neu
eu cario, yn orchwyl gweisioii, ac yn arwydd o sefyllfa

isel (Matt. iii. 1 1 ;" Marc i. 7). Yn mhhth y Groeg-
iaid a'r E.hufeiniaid swydd y caethweision iselaf ydoedd
gwisgo, diosg, a chario sandalau eu meistri (Parkhurst,

Gr. Lex. 702). Gan nad oedd sandalau, ac efallai

yr hen esgidiau gynt, ond diogelwch anmherffaith i'r

traed oddiwrth wres, tywod, a Uwch, rhaid taw dadebriad
mawr i un, yn enwedig os ydoedd wedi bod yn teithio,

'neu wedi dyíbd o bell, oedd cael dwfr i olchi ei draed ; a
dyna y i'heswm am y cyfeiriad at yr arferiad yn Gen.
xviii. 4 ; xix. 2 ; xxiv. 32 ; xliii. 24 ; Luc vii. 44. A
dyma y rheswm am yr esampl a roddodd Crist i'w ddis-

gyblion (loan xiii. 4-17), esampl a gyfodai oddiar natur
neUlduol y wlad a'i hinsawdd, a'r hwn ni ofynir i Grist-
ionogion ei ddilyn yn llythyrenol yn mhob gwlad, tra
etto y maent yn rhwym i weithredu yn ei yspryd. Nid
yw arferiad y Pab neu ddyniou maw:r bydol eraill o ddyn-
wared gweithred ein Harglwydd ond gwawd-chwareu ei

esampl gostyngedig a phrydferth ef.

ESGOB, èTrío-AroTTOí, arolygycîd. Ceir y gair ÌTría-^oTroç

yn aml iawn yn y cyfieithiad 'o'r H. D. gan y LXX., megis
yn 2 Crou. xxxiv. 12, 17; Neh. xi. 9, 14, 22, arferir ef
yn gyflfredin mewu cysylltiad â swyddi gwladol. Dyna
hefyd yw y.styr y gair yu ngweithiau ysgrifenwyr Groeg-

aidd ; felly nis gall fod un amheuaeth ynghylcli ei briodol

arwyddocad.
Yn y T. N. cyfarfyddwn â'r gair yn Act. xx. 28; Phil.

i. 1 ; 1 Tim. iii. 1, 2; Tit. i. 7, yn yr oll o ba adnodau yr
arwydda yn eglur fugeiliaid cyffredin eglwysi. Mae yn
gyfystyr ac henuriad. Darfu i'r apostol Paul, pan yn
Miletus, ' anfon i Ephesus, a galw atto henuriaid (to
rrpea-^vTépov<;) yr eglwys :' ac wrth eu hannerch, ar ol

iddynt ddyfod, arferodd y geiriau hyn: 'Edrychwch gan
hyny arnoch eich hunaiu, ac ar yr hoU braidd ar yr hwn

y gosododd yr Yspryd Glân chwi yn esgohion' (èTricr-

KÓ7rovç). Nid oes un amheuaeth nad yr un personau a

olygir dan yr enwau henuriaid ac csgohion.

Gwneir defnydd cyffelyb o'r geiriau gan yr apostol yn
ei Epistol at Titus i. 5 : 'Er mwyu hyn y'th adewaLs yn
Creta, fel yr iawn drefnit y pethau sydd ar ol, ac y
gosodit henuriaid (Trp€ryfivTépoví) yn mhob dinas, megis
yr ordeiniais i ti ; ad. 6, ' Os yw neh yn ddiargylioedd,'

&c. ; ad. 7, Canys rJiaid i esgob (èTría-^oTrou) fod yn ddiar-

gylioedd.' Yma mae yn amlwg fod wpe(T^vTépovç, hennr-

iaid, ac èina-KÓTrov, a gyfieithir esgoh, yn cyfeirio at yr un
dosparth o bobl. Mae yr apostol yn siarad yn gyntaf

am ordeinio henuriaid yn mhob dinas, ac yna â rhagddo
i enwi cymhwysderau y personau i gael eu hordeinio.

Nid oes modd gwahanu un oddiwrth y llall.

Yr un wedd y dywed yr apostol Pedr :
' Yr henuriaid

(7rpear^uTépovç) sydd yu eich plith, attolwg iddynt yr

ydwyf fi,' &c. (1 Pedrv. 1) ; ad. 2, 'Porthwch braidd Duw,
yr hwn sydd yn eich plith, gan fwrw golwg arnynt' (è-río--

K0TrovvTe<s), hyuy yw, cyflawni swydd arolygwyr neu esgob-

ion. Yma, gan hyny, mae genym, brawf araU fod y
geiriau èirla-^o-wo's a -Trpea-^íiTepo? yn gyfystyr, ac yn cyfeirio

at yr un dosparth o bersonau. Ÿ ffaith yw taw enw swydd
yn briodol yw èm'cr/coTroí, ac mai enw neu ditl o barch

ydoedd irpea-jiÚTepoí, wedi ei fenthyca oddiwrth arferiad

yn mhlith yr luddewon. Mae yn deilwng o sylw hefyd
fod amryw o esgobion neu arolygwyr yn Philippi ; fel yr
oedd amryw o henuriaid yn Ephesus. Fel hyn yr an-

nercha Paul ei Epistol at y Philippiaid ;
' Paul a Timo-

theus, at yr hoU saint sydd yn Philippi gyd â'r esgobion
(eVicrKoVo/?) a'r diaconiaid' (Phil. i. 1). Yraa mae yn amlwg
y dylid deall y gair am fugeiliaid neu arolygwyr cyffredin

eglwys ; oblegid nid ydym i dybied fod mewn un ddinas

ac un eglwys nifeí o esgobion yn ystyr y gair fel yr arferir

ef yn gyffredin yn y wlad hon. Nis gallwn lai na mynegi
ein gofid i'r gair esgoh gael ei ddwyn i mewn i'r cytìeith-

iad Cymreig o'r T. N., gan yr ymddengys i ddarllen-

wyr diofal yn profi bodolaeth swydd gyffelyb i'r hon
lenwir gan esgobion Loegr ac eglwysi eraiU, ac nid oes

un ddadl nad yw wedi bod yn foddion i lanw y meddwl
Saisonig â'r syniad fod y swydd yn sylfaenedig ar aw-
durdod y T. N. Pe buasai ein cyfíeithwyr hyd yn od yn
Act. XX. 28, megis mewn adnodau eraiil, wedi arfer y gair

esgohion, gwasanaethasai hyn fel check i'r cyfryw gam-
ddeongliad o hono ; ond maent wedi suddo yr enw yn ei

wir ystyr—sef aroìygioyr. Pe arferasent y gair esgoh yn
yr adnodau eraill Ìíe y ceir ef, dylasent ei ddefuyddio

hefyd yn yr adnod hon ;
' Edrychwch gan hyny, arnoch

eich hunain, ac ar yr hoU braidd ar yr hwn y gosododd

yr Yspryd Glân chwi yn esgobion.' Gwnaethai hyn hyd
yn od i'r darllenydd cyffi-edin ddeall ystyr y gair fel un
a gyfeiriai at fugeiliaid cyffredin eglwys.
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Ymddengys taw geiriau cyfystyr ydyw èTría-^oTroí a

7rpea-/3iJTepo?, nid yn unig oddiwrth y T. N., ond oddiwrth

Jerome yn y bedwaredd gaurif. Cymeradwyir ef i ryw
raddau gan y cyfansoddiadau apostolaidd, Chrysostom, a

Theodoret. Mae y dystioJaeth yn fwy pwysig yn gymaint

ac i fod arferiad wedi rhedeg mewn cyfeiryd gwrthwyn-
ebol, gan fygwth dilen holl ohon gogyfuchder gwreiddiol

y swyddi (Hoine Introd. ii. 342), fel y mae wedi gwneud
er ys hir amser yn yr eglwysi Pabaidd a Dwyreiniol, ac

heíyd mewn rhai eglwysi Protestanaidd, yn enwedig
Eglwys Loegr.

Mae yn fîaith gadarn sylfaenedig taw bugeihaid, neu
welnidogion eglwysi neillduol oedd yr èina-^óiroi, esgobion

neu arolygwyr yn oesau boreuaf Cristionogaeth, ac na
feddent un fath o awdurdod dros eglwysi eraill, neu eu
gweinidogion. Gwel hefyd Lord Kings Enguiry into tlie

Constitution, &c., of tlie Primitive Churcìt, pp. 11, 14, 2G,

30, 40.

ESGYRN. 1. Rhanau celyd cyrph anifeiliaid y rhai

a gynnaliant eu fíurf (Job x. 11). 2. Corph marw
(1 Bren. xiii. 31; 2 Bren. xiii. 21). 3. Yr holl ddyn
(Ps. XXXV. 10). Cydmarir enaid trallodedig i esgyrn
wedi eu dr/jUio, eu trjjwanu, neu yn crynu, a chwedi
pydru ; mae ei ofid yn boenfaAvr, yn barhaus, ac yn
anhawdd ei wella (Ps. xlii. 10 ; li. 8 ; Jer. xxiii. 9

;

Habac. iii. IG). Bod yn asgwrn o asyicrn un arall, a
cìtnaicd òi gnaicd, neu aeìod oi gnawd a'i esgyrn, ydyw
meddu ar yr un natur, a dwyn y berthynas agosaf at un
arall, a theimlo y serch gwresocaf tuag atto (2 Sam. v. 1

;

Gen. ii. 23 ; Eph. v. 30). Blingo y cig oddiwrth eu Itesgyrn,

neu ddryllio a briwio esgyrn, ydyw gorthiymu a lladd yn y
modd creulonaf (Micah iii. 2, 3).

ES'TAOL, dinas ar derfyn gorllewinol llwyth Jiidah.

Tlhoddwyd hi yn gyntaf i'r llwytli hwnw, ac wedi hyny
i'r Daniaid (Jos. xv. 33 ; xix. 41). Mae yn debygol y gor-

weddai tua gwlad y Philistiaid. Ganwyd a chladdwyd
Samson yn agos i'r fan hyn (Barn. xiii. 2, 25 ; xvi. 31).

ESTEM'OA, dinas a roddwyd gan Iwytli Judah i'r

oíFeiriaid ; ac i henuriaid yr hon y danfonodd Dafydd ran

o'r ysbail a gymerodd oddiar yr Àmaleciaid (Jos. xxi. 14;

Sam. XXX. 28). Mae yn debygol ei bod yn gyfleuedig yn
ngwlad fynyddig Judea (Jos. xv. 50).

ES'THER. Mae y Ilyfr hwn yn derbyn ei enw oddi
wrth ei brif destyn—y Frenines Esther. Mae amryw
amcan-dybiau ynghylch ei awdwr, ond nid oes yr un
mymryn o brawf dros neb o honynt. Yr oedd yn byw,
mae'n debygol, yn Persia, oblegid appelia at ' Lyfr Cron-
iclau Breninoedd Media a Persia' (x. 2); a dengys adnab-
yddiaeth drwyadl â matterion ac arferion y wlad, hyd yn
od at y manylion Ileiaf (i. 1-10, 13, 14; ii. 3, 8, 9, 12-15,
21-23; iii. 1, 2, 7, 10, 12-15; iv. 2, 11 ; viii. 8-14). Mae
y darlimiadau, mewn gwirionedd, yn aml yn rhai wedi eu
tynu i'r byw, ac nis gallasent gael eu hysgrifenu ond gan
un ac oedd wedi byw yn hir yn Persia. Mae y dyb hon
yn cael ei chadarnau gan absenoldeb pob cyfeiriad at wlad
Judah, neu ddinas Jerusalem.

Ni wyddys chwaith pa bryd y cafodd ei ysgrifenu, ond
y tebygolrwydd yw iddo gael ei ysgrifenu heb fod yn hir

ar ol i'r dygwyddiadau adroddir gymeryd Ile. Rhaid fod
yr iaith Hebraeg wedi darfod a bod mewn arferiad cyff'-

redin pan ei hysgrifenwyd ; ac ymddengys y cyfeiriad at
groniclau breninoedd Media a Persia a enwyd eisoes fel

yn awgrymu fod ymerodraeth Persia mewn bod, a'r cron-
iclau hyn yn gyrchadwy.
Mae awdurdod ganonaidd Llyfr Esther wedi cael ei

amheu gan rai olilegid nad adroddir dim allan o hono yn
y T. N., na chan Philo, ac y gadewir ef allan o rai o'r hen
daflenau Cristionogol o'r llyfrau santaidd. Gyda golwg
ar yr wrthddadl na cha ei goff'hau nac yn y T. N., na
chan Philo, gellir dweud yr un peth am amryw eraill o
Iyfrau yr H. D., y rhai, er hyny, ni chant eu hamheu.
Nid oes un amheuaeth na chyfansoddai ran o'r canon
luddewig cyn amser Crist, gan i'r Hyfr, fel un yn bodoli

yn yr iaith Hebraeg, gael ei gyfieithu gan y Deg a
Thriugain ; rheswm Uawer mwy pwysig nac amheuon
ysh-rifenwyr ar ol hyny, er, yn anffbdus, iddynt ddwyn
i mewn ami'yw ychwanegiadau yn yr iaith Roeg.
[Apoceypha.]
Mae y ffaith na cheir enw Duw 2'vmaint ar<- unwaith

yn y Ilyfr, ac nad oes un cyferiad at ragluniaeth oruwch-
lywodraethol Duw fel y dangosir yn ngwaredigaeth y
bobl luddewig, wedi cael ei theiiplo gan i-ai fel gwrtli-

wynebiad iddo. Mae yn hynod fod y pethau hyn wedi
cael eu gadael allan o hono, ac nid yw yn hawdd cyfrif

am hyny ; ond ni ddylai ff'aith nacaol o'r fath hyn gael ei

gadael i gario Ilawer o bwys gyda hi. Gall gyfodi oddiar

ein hanwybodaeth o'r amgylchiadau dan ba rai y cafodd
ei ysgrifenu, yn gystal ac o'r amcan oedd mewn golwg
wrth ei gyfansoddi.

Mae hyd yn od ci'edinolrwydd y llyfr wedi cael ei

amheu neu ei wadu gan rai, ar gyfrif anghyííredinolrwydd
yr amgylchiadau a adroddir ynddo. Ond nid ydyra i

benderfynu credinolrwydd adroddiadau o bethau allasent

gymeryd Ile dan unbenaeth Ddwyreniol, ac yn yr hen
amserau, wrth y j^ethau a gymerant le yn ein gwlad ein

hunain, neu wledydd cymydogaethol, yn y dyddiau pres-

enol. Yn Avir mae y ffaith o fod gwyl genedlaethol wedi
cael ei sefydlu er coff'adwriaeth am y waredigaeth fawr
a adroddir ynddo, a'r hon y cyfeirir atti gan Judas Macca-
bseus fel eisoes yn ordinhad sefydlog (2 Maccab. xv. 3G),

yn ddigon o brawf o'r ffeithiau i ba rai nid oedd y camau
blaenorol ond rhagbarotoad yn unig. Nis gallesid syl-

faenu a cliadw i fynu wyl genedlaethol pe buasai yr
hanes ddim ond Ü'ug-chwedl. Am hyny rhaid i ni

ddal i Avyl y Purim ddechreu am y rheswm ac yn y
dull a ddywedir yno (Home, Introduction , xi. 698, 700,

701, 703).

ESTRYS, y fath fwyaf o'r teulu asgellog a wyddys fod

yn bodoli. Mynycha yr estrys wastad-diroedd agoi'ed,

tywodog, ac anial, Ile y gallant grwydro yn mhob cyfeiryd.

Cyfarfyddir â hwynt yn anialdiroedd poethion Affrica,

o'r Aipht a Barbary hyd Benrhyn Gobaith Da, ac yn
ngororau ac ynysoedd Àsia a orweddant o fewn y íati-

tudes hyn. Dyma yr aderyn yr addefir yn aAvr yn
gyff'redinol a fwriedir wrth y gair njy^ {yaanaìi) ; ond
ymddengys fod ein cyfieithwyr wedi bod mewn mawr am-
heuaeth ynghylch ei arwyddocad. Yn Lef xi. 1 (5 ; Deut.

xiv. 15; Job XXX. 29; Esa. xiii. 21; xxxiv. 13; xliii. 20;
Jèr. i. 39 ; Micah i. 8, cyfieithant ef yn ddylluan, etto

mewn pedair o'r adnodau gosodant estrys ar ymyl y ddaleii.

Yn Job xxxix. 13, D''JJ1, medd Gesenius, yw ff'urf fardd-

onol y gair, ac arwydda yr estrys fennyw {Le.'c. 772);

ond yno gwna eiu cyfieithwyr ei ddeongli yn haen.

Yn ol cyfraith Moses cyfrifid yr estrys yn mhlith
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creaduriaid aflan. Efallai y cyfodai hyn oddiar eu dull

o ymborthi. Bwyd llysieuoî yn hoUol ydyw eu hymborth,

a gellir eu gweled yn aml yn cydbori â'r ?:ehra a'r quagga;

ond mor ddiawcli yw eu chwaeth, ac mor llym y\v eu

gwancusrwydd, ac mor ddirfawr eu gaUu i dreulio eu

hymborth, fel y Uyncant un jDeth yn ddiwahan, os na
fydd yn rhy fawr iddynt ei lyncu, heb wneud yn eithriad

bethau niweidiol, megis \)xexì,plasteì\ gwydr, ceryg, plwm,
a chopr. Maent yn aml yn syrthio yn ebyrth i'w gwanc
disynwyr, canys gwelwyd hwynt yn trengu mewn can-

lyniad i fwyta calch brwd, darnau o gopr, lioehon, &c.

Mae yr esti'ys yn aml yn mesur wyth troedfedd o

uchder, a chynifer a hyny o hyd o flaen eu pig hyd flaen

eu eynflbn, ond o'r ddaiar hyd wastad eu cefnau nid yw eu
huchder dros bedair troedfedd, a gwneir i fynu y gweddiU
o'u hyd allan o'u gwddf anarferoi o hir, y rhan fwyaf o'r

hwn sydd gnawd, ac ychydig o flew hwnt ac yma yn tyfu

arno. Mae gewynau y breast mor wan fel na fedrant

ledu eu liedyu yn ddigon eang i gynnal eu cyrph yn yr
awyr ; tra mae gewynau y coesau a'r morddwydydd yn
rhai mawrion a grymus anarferol, ac yn gyfaddas iawn
ar gyfer cymeryd camau breision a nertliol. Mae yr adar

hyn yn rliedeg yn gyflym iawn
;
ymddangosant yn aml

fel na chyöyrddent â'r Uawr. Wrth redeg ymddangos-
ant yn goeg-falch, ac os bydd y gwynt o'u tu nis medr y
ceflPyl buanaf eu gorddiwes, ond os Vjydd y tywydd yn
boeth a thawel nid yw mor anhawdd cyrhaedd attynt.

Mae yr estrys yn aml-wreicoc, gan y cymdeitliasa y
ceihog ag amryw ieir, y rliai a adawant eu hwyau yn yr

un derbynle, a dodwa pob iar ynghylch deuddeg neu
bedwar ar ddeg, a pharha y deoriad ynghylch chwech
wythnos. Yr ydys wedi tybied yn gyfí'redin fod y
mamau, ar ol gosod eu hwyau mewn twU yn y tywod,

a'u cuddio, yn eu gadael i ddeor trwy wres yr hinsawdd,

a gadael y cywion iddynt eu hunain. Ond y mae teith-

wyr diweddar, fodd bynag, yn ein sicrhau nad oes un
aderyn yn dangos mwy o serch at ei chywion na'r estrys,

ac nad oe§ lui aderyn a wyha ei hwyau gyda mwy o

ddiwydrwydd. Eisteddant ar eu hwyau fel adar eraiU,

a chyflawnir y ddyledswydd bob yu ail gan yr iar a'r

ceiliog. Ac nid yw yn fwy cyson â fFaith y gwnant adael

eu cywion cygynted ac y deuant allan o'r plysg, canys

maent, yn y gwrthwyneb, yn ddiwyd iawn yn eu cynysg-

aethu â glasweUt a dwfr cyn y byddont alluog i gerdded,

a gwnant eu hamddiffyn rhag perygl i raddau a enbydant
i'r eithaf eu diogelwch eu hunain' {Edin. Ency. Art.

Ornithology, xvi. 121).

ETH'ANIM, y seithfed mis o'r flwyddyn luddewig
eglwysig, a'r gyntaf o'r un wledig. Ar ol y caethiwed

gelwid ef Tisri. Dechreuai, yn ol y rabbiniaid, gyda
newydd loer ein mis Medi ni, ond yn ol Michaelis ac ei'aiU

a'i dilynant, gyda newydd loer Hydref. Ar y cyntaf o'r

mis liwn cedwid Gwyl yr Udgyrn ; ar y 3ydd, ympryd
er cof am farwolaetli Gedahah (Zech. viii. 19); ar y 5ed,

ympryd er cof am farwolaeth i'hyw feddygon ; ar y 7fed,

ympryd yn herwydd y Uo aur; ar y lOfed, Ympryd Mawr
yr lawn ; ar y 15fed, Gwledd y PebyU ; ac ar yr 2oain,

gwledd o orfoledd oherwydd ail-roddiad y ddeddf i Moses,
pan y darllenant fendithion Moses i'r líwythau, a hanes
ei farwolaeth. Yn y mis hwn y cysegrwyd teml Solomon
(1 Bren. viii. 2).

ETHIO'PIA. [Cus.]

EU'NUCH, un sydd wrth natur, neu a wneir gan
ddynion, yn ymddifad o'i alluoedd cenedlu. Mae y cyfryw,
am oesoedd lawer, wedi cael eu defnyddio yn rhanau
dwyreiniol y byd, yu enwedig, i wyho gwelyau tywysogion
a thywysogesau ; ac yn ganlynol rlioddwyd yr enw i'r

cyfryw swyddwyr ac a wemyddent yn Uysoedd ac ystaf-

eUoedd mewnol breninoedd, ac hyd yn od dybied eu bod
heb gael eu dyspaddu. Gelwir Potiphar, yr hwn oedd
ganddo wraig, yn eunuch (Gen. xxxvii. 36, Heh) Gan
fod yr arferiad o wneud dynion yn eunuchiaid yn groes i

ddeddf wreiddiol natur, darfu Duw gau allan y cyfryw
gynuUeidfa Israel (Deut. xxiii. 1); a chyfrifid hwynt yn

hrenau cn'nion, gan nas gallasent gael piani (Esa. Ivi. 3).

Yr ydym yn cael, fodd byuag, fod eunvichiaid yn ngwas-
anaeth eu breninoedd (1 Sam. xviii. 15; 1 Cron. xxviii. 1;

1 Bren. xxii. 9 ; 3 Bren. viii. 6 ; ix. 32 ; xxiii. 1 1 ; xxiv.

12, 15 ; Jer. 41, IG). Yr oedd rhni o deulu breninol

Judah i weini fel euuuchiaid yn Uys Babilon (Esa. xxxix.

7). Ebedmelec, eunuch o Ethiopia, a dynodd Jeremiah
o'i garchar (Jer. xxxviii. 7-13). Eunuch araU o Ethiopia,

gwas y frenines Candace, wedi dyfod i Jerusalem fel pros-

elyt i'r grefydd luddewig, oedd yn dychwelyd adref, pan

y cafodd ei ddychwelyd i'r ffydd Gristionogol gan Phyhp,
a dywedir yn gyftredin iddo fod yn oflFerynoI i ddwyn
Cristionogaeth i mewn i'w wlad ei hun (Act. viii. 27-39;
Jortin, Eccles. Hist., i. 287). Genir rhai yn eunuchiaid;

nid ydynt ei'ioed wedi teimlo un duedd i briodi. EraiU
a wnant eu hunain yn eunuchiaid er mwyn teymas nef-

oedd : ymgad^^'ant oddiwrth briodas, a'r pleserau a'r gof-

alon cysylltiedig â hi, fel y gallont yn fwy trwyadl i

ymgyflwyno i ddyledswyddau ac ymarferiadau crefyddol

(Matt. XV. 12).

EUPHRA'TES, afon eithaf adnabyddus yn Asia

Ddwyreiniol. Mae yn ddyledus am ei dechreuad i

amryw flnoneUau, dwy yn neiUduol, yn mynyddoedd
Armenia, ac yn gryn bell oddiwrth eu gUydd ; ac ar ol

rhedeg trwy lawer cwm garw, a Uawer dyff'ryn ftrwythlon,

ymuna ei dyfroedd, a fí'urfiant afon fawr, yr hon yn awr
a Ufa tua'r dehau a'r dehau-orUewin, ac wedi hyn i'r

dehau-ddwyrains a bron yn gydochrog a'r Tigris, hyd nes

yr ymunant yn Komeh, a flFurfiant un o'r afonydd godid-

ocaf yn y Dwyrain, yr hon a elwir Shat-el-Àrab, afon

nofiadwy am fwy na chan milltir, ac ymdywaUt i Gulfor

Persia 7ü o fiUtiroedd islaw Bussara. Er n'a red mor
chwyrn a'r Tigris, raae hi yn afon Uawer mwy mawreddog,
a'i thaith yn hwy. Mae hoU gwrs yr Euphrates yn cael

ei gyfrif yn 1780 o fiUtiroedd o'i fíynonelî mwy deheuol,

yn agos i Diyadin, i enau Shat-el-Arab ; mae ei Ued, hyd
yn od a'r ol cyrhaedd ei chyflawn faintioli, yn gwahan-
iaethu yn fawr (RawUnson in Herodot. i, 550).

• Yn y gwanwyn dechreu dyfroedd yr Euphrates gyfodi

meAvn canlyniad i doddiad yr eira ar y mynyddau, a

chyrhaeddant yn y pen draw, mewn tymhorau cyfl'redin,

uchder o ddeg neu ddeuddeg troedfedd uwchlaw ei lefel

arferol, ond ar rai tymhorau mae'r uchder yn Uawer mwy.
Parha yn y cyflwr Ìiyn hyd Orphenaf, pan y treia y dyfr-

oedd i'w priodol wely. Mae Uifogydd disymwth a chwyrn-

wyUt y gwanwyn yn olygfa o fawredd dychrynUyd.

Pan gyrhaedda yr afon ei huchder mwyaf, gorlifa y wlad

o amgylch, Ueinw y rhedwelyau y rhai a wneir ar gyfer

dyfrliau y meusydd, a thrwy hyny mawr hwyhisa weith-

rediadau amaethyddiaeth. Gorhfir adfeiliau Babilon y
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piyd hwnw, fel ac i wneud Uawer rhan yn anhygyrch, ac

i droi manau dyfnion yn gorsydd. Ond yn Felugiah y
mae gorhfiad hynotaf afon yr Euphrates, 36 o fiUtiroedd

ar y dehau o Bagdad, lle y rhuthra trwy y gwrthghiwdd

a adeiladwyd i'w chyfyngu o fewn i'w gwely, gan orHfo y
wlad oddi amgylch, ac ymdaenu hyd yn agos at lanau y
Tigris, ac y mae mor ddofn nes yw yn nofiadwy i rafts

a chychod gwastad-waelod (Ker Porter, Trm. ii. 404).

Ymddengys oddiwrth ymddangosiad môr-debyg y wlad

y geilw Esaiah hi yn ' anialwch y môr' (xxi. 1), ac yr

annerch Jeremiah Babilon fel hyn :
' Tydi yr hon wyt yn

aros ar ddyfroedd lawer ' (li. 13); a chydmarir goresgyniad

Judah gan fyddin Assyria i ' ddyfroedd yr afon,' y rhai,

pan orhfant dros ei cheulanau, a ymdaenant, gan ddifrodi

y wlad (Esa. viii. 7, 8).

Er y rhed yr Euphrates trwy un o'r gororau mwyaf
flì-wythlon ar y ddaear, mae trefn lywodraeth y Tyrciaid

wedi gwneud haelioni lihíigluniaeth yn ddidoraeth am
oesau, gan droi dyfírynoedd naturiol fírwythlon i ddi-

fírwythder a thrigleoedd anifeihaid gwylltion. Ar. yr

afon-lanau hyn, lle y blagurai unwaith rai o ddinasoedd

godidocaf y byd, mae yn awr yn cydmariaethol wywo
drefydd a phentrefi dibwys, wedi eu gwasgaru yma <'ic

acw, fel creigiau yn y môr ; lle y blagurai cyflawnder a
helaethfyd unwaith yn gyflredinol, ni cheir yn awr ond
bywohaeth ddigon teneu ; lle y cystadlai gorchfygwyr
unwaith am deyrnasoedd, mae yr Arab crwydrawl yu
diogelu ei ysbeihau.

Nid oes un afon ac y mae cymaint o son am dani yn
yr Ysgythyrau a'r Euphrates. Enwir hi mewn cysylltiad

â dyn tra etto yn ei gyflwr cyntefig o ddiniweidrwydd.
Yr oedd yn un o'r pedair afon i ba rai y rhanwyd afon
Eden (Gen ii. 10, 14). Gelwir hi 'yr afon' mewn fíbrdd

o ragoriaeth (Gen. xxxi. 21; Deut. xi. 24; 1 Bren. iv. 21,

24; Ps. lxxii. 8), a'r 'afon fawr' (Gen. xv. 18; Deut. i. 7).

Terfyn addawedig cenedl Israel ydoedd, ond nid ydoedd
felly mewn gwirionedd, oddieithr yn nheyrnasiadau Daf-
ydd a Solomon (1 Cron. xviii. 3 ; 2 Cron. ix. 26)*

EÜROC'LYDON, gwynt tymhestlog, ac arferol yn
Môr y Canoldir, a'r un gwynt efallai a'r un sydd mor
adnabyddys i forwyr y dyddiau presenol dan yr enw
levanter. Nid yw y gwynt hwn, yn ol Shaw, yn gyfyng-
edig i un pwynt, ond chwytha yn mhob cyfeiryd, o'r

gogledd-ddwyrain oddi arngylch heibio y gogledd i'r

dehau-ddwyrain (Shaw, Trao. 358). Mae yn debygol
taw ìevanter ydoedd y 'gwynt mawr,' a'r 'dymhestl fawr'
(Jonah i. 4) a ymosododd ar y llong yn yr hon y cynygai
jonah fíbi i Tarsis. Efe ydoedd y 'gwynt tymhestlog, yr
hwn a elwir Euroclydon ' yr hwn a orddiwes Paul ar ei

fordaith i Rufain, pan yr aeth yn Uongddrylhad arno ar

ynys Mehta. Nid ymddengys iddo chwythu o un pwynt
yn unig, ond symudai o gwmpas, gan eu gyru i lawr ac i

fynu yn Adria (Act. xxvii. 14-20, 27; xxviii. 1).

Er yr ymddengys fod y darlleniad evpoK\iSwv {Eurody-
don) yr un mwyaf awdurdodedig, etto darllen yr Ysgrifáu
AIexandrian a'r Yatican e^pa^íi^w [Eurahjlon), ac y mae
gan y Yulgate air cyî&.ÌQho\, Euro-aquilo, y gwynt gogledd-
ogleddol. Mae y rhai hyn yn awdurdodau uchel, a rhoddir

y flaenoriaeth gan rai beirniaid dysgedig i'r darlleniad
hwn (Tregelles, Text of N. T. 53).

_
EZE'CÍEL ydoedd fab Buzzi yr ofleiriad, felly yr oedd

nid yn unig o Iwyth Lefi, ond o d Aaron. Y weledigaeth

gyntaf a gafodd ydoedd yn ' yn y ddegfed flwyddyn ar

hugain, yn y pedwerydd mis, a'r pumed dydd o'r mis,'

yr hyn yn naturiol a ddeallwn fel darluniad o'i oedran
;

ond mae rhai yn cyfeirio yr amseriad yma at ddechreu
teymasiad Nabopolassar, tad Nebuchodonosor, tra y cyf-

rifa eraill yr amseiiad o ddeunawfed blwyddyn teyrnasiad

Josiah, pan y cadwyd y pasg mawr (2 Bren. xxiii. 21-23);

ond nis medrwn ganfod un rheswm dros ddewis yr amser-

iadau hyn pan nad oes un cyfeiriad arbenig attynt, nac
un achos cyfeirio attynt. Mae genym amscriad arall. Yr
oedd hi yn awr yn bumed blwyddyn o gaethiwed Jehoi-

acim, brenin Judah. Yr oedd Ezeciel ' yn mysg y gaeth-

glud wrth afön Chebar yn ngwlad y Caldeaid,' afon ac y
tybir yn gyffredin taw Chaboras y daiaryddwyr Groegaidd

ydoedd, yr hon a syrthiai i'r Euphrates gerllaw Circesium,

a Khabour yr Arabiaid presenol ; a thybir yn naturiol ei

fod ef yn mysg y personau a gaethgludwyd y pryd hwnw
gan Nebuchodonosor (xxiv. 14-16; Ezec. i. 1-3). Yr
oedd yn wr priod ; ond yn y bumed flwyddyn o'i weinid-

ogaeth, ei wraig, ' dymuniad ei Iygaid,' a gymerwyd yn
ddisymwth oddi arno ; etto gorchymynwyd iddo beidio

galaru o'i phlegid, fel arwydd a rhybudd i'r genedl ludd-

ewig o'r barnedigaethau oedd yn dyfod arnynt (xxiv. 1,

15-24). Ymddengys iddo barhau i brophwydo hyd y
seithfed flwyddyn ar hugain o'u caethiwed—h.y., am ddwy
flynedd ar Ìiugain o leiaf (i. 2; xxix. 17; xL 1). Gallasai

brophwydo yn hwy ; ond nid oes genym" un prawf gyda
golwg ar hyn. Mae yn rhaid, fodd bynag, ei fod wedi

treulio saith ar hugain o flyneddau o leiafmewn caethiwed.

Yr oedd am amryw o flyneddau yn gydoeswr â Jeremiah,

yr hwn, yn y cyfamser, a drigodd yngwlad ei gyndeidau,

ac â Daniel, yr hwn, fel ei hun, a gymerwyd yn gaeth yn
ifanc, ond a gariwyd i Babilon. Wrth geryddu pechod

mae Ezeciel yn aml yn noeth o hlaen; ond y mae yn
ymwneud mwy â gweledigaethau dyrus-dywyll nac un
arall o'r prophwydi. Mae y rhai a geir yn y benod gyntaf

a'r naw diweddaf yn cael eu hystyried mor dywyll gan yr

luddewon fel y gwaherddir hwynt i'w darllen hyd nes

byddont yn ddeg ar hugain oed. Mae yr hanesion am ei

farwolaeth a'i gladdedigaeth, a Ilu o bethau eraill adroddir

am dano gan ludddewon, tadau Cristionogol, a Mahomet-
aniaid yn hoUoI anheilwng o sylw, gan nad ydynt ddim
arngen na fi^ug-chwedlau traddodiadol.

EZION-GA'BER, porthladd yn mhen cangen ddwyr-

einiol y Môr Coch, ueu íel y gelwir ef yn bresenol, Culfor

Akabah. Dywedir ei fod wrth Elath, ar fin y Môr Coch,

yngwlad Edom (1 Bren. ix. 26). Yr oedd yn lle hen

iawn, oblegid darfu i'r Israeliaid un tro ar eu taith trwy

yr anialwch wersyllu yn Ezion-gaber (Num. xxxiii. 35).

Dyma Ile yr oedd llongau gan Solomon y rhai a fordwyent

i Tarsis ac Ophir (1 Bren. ix. 26, 28). 'Jehosapliat a

wnaeth longau môr i fyned i Ophir am aur, ond nid

aethant, canys y Ilongau a ddryiliodd yn Ezion-gaber'

(xxii. 48). Dywed Josephus i'r lle gael ei alw wedi hyn
yn Berenice ; ond nid oes ragor o son yn ei gylch, ac nid

yw ei olion yn aros (Robinson, lies. i. 250; Stanley,

Sinai, 84).

EZ'RA, mab Seraiah, ofíeiriad, ac ' ysgrifenydd cyflym

yn nghyfraith Moses.' Er fod y Ilyfr sydd yn dwyn ei

enw yn dechreu gyda haues dychweliad yn luddewon o

gaethiwed Babilon yn y flwyddyn gyntaf o deyrnasiad

Cyrus, brenin Persia, dan Zorobabel a Jesua yr arch-
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oífeiriad, etto nid ydedd ef yn niysg y rhai a ddychwel-

asant i Jerusalera y pryd hwnw. Yr oedd hyn yn y
flwyddyn c.c. 536, ond ni ddaeth Ezra i f'ynu cyu y seith-

fed flwyddyn o deyrnasiad Artaxerxes Longiinanus, yn y
flwyddyn c.c. 457, ynghylch pedwar ugain mlynedd yn
ddiweddarach (Ezra i. ; ii. 1, 2; vii. 1, 6, 7). Daeth offeir-

iad o'r enw Ezra i fynu gyda Zor()babel a Jesua; ond gwa-
haniaethir ef yn ainlwg oddiwrth ' Ezra yn offëiriad, yr

ysgrifenydd' (Neli. xii. 1, 26, 36), amgylchiad a ddichon

awgrymu ífordd trwy yr hon y gailem symud rhai

anghysonderau eraill yn yr Ysgrythyrau, pe byddem ni

ddini ond yn gwybod yr holl ffeithiau.

Wedi i Artaxerxes gylioeddi gorchymyn yn caniatau i

gynifer o'r bobl luddewig a drigai yn ei deyrnas fyned

i íynu i Jeru.salem, yr oedd gan Ezra yn gymdeithion

nlt'er o'i gydwladwyr, ac yn eu püth rai offeiriaid a Lefiaid.

Cymerodd y daith o Babilon i Jerusalem bedwar mis

—

amgylchiad nid anheilwng o sylw pan gydmarer y duU
o deithio y pryd hwuw â'r amser presenol (Ezra vii. 6-9

;

YÌii. 1-20).

Yn fiuin ar ol cvrhaedd Jerusalem cafodd fod niferi o'r

luddewon wedi priodi bennywaid paganaidd y Canaau-
eaid a'r cenedloedd cymydogaethol. Ar ol cyfaddefiad

difrif-ddwys o bechod, ac ymbil yn erbyn tywalltiad

barn, cyhoeddodd hrocìamnsiwn yn gorcliymyn yr holl

luddewon yn y wlad, dan boen esgymundod a cholli eu
heiddo, i yragynnull a diwygio y matter. Ar ol iddynt

ymgynnuU gwnaeth hwynt yn deiuiladwy o'u pechod, ac

a'u rhwymodd trwy gyfamod i'w adael ; ond oherwydd y
gwlaw mawr appwyntiwyd swyddogiou i weled y matter
yn cael ei orphen. Mewn tri mis gwnaethant ymchwi]-

iad trwyadl, a darfu i gant o offeiriaid, Lefiaid, ac ludd-

ewon eraiU yru ymaith eu gwragedd dyeitlir, er fod

plant w-edi bod i rai o honynt (Ezra ix. 10). Ar ol i

Nehemiah ddyfod ac ail adeiladu muriau Jerusalem, darfu

i Ezra, yn cael ei gynortliwyo gan chwech ar hugain o

Lefiaid, ddarlleu ac' esponio y gyfraith i'r bobl íel yr
ymgasglent yn ystod wyth niwrnod Gwyl y Pel)yll, o

ìbreu hyd nos ; a chanlynwyd hyn gan gyfaddefiíid difrif-

ddwys o bechod, ac adnewyddiad en cyfamod â Duw
(Neh. viii. 9, 10).

Gan i Ezra ddyfod i Jerusalern yn y seithfed flwyddyn

o deyrnasiad Artaxerxes, a Nehemiali nid cyn yr ugeinfed

o'i deyrnasiad, gellir cyfrif ddarfod i Ezra gymeryd rhau

yn achosion y genedl luddewig am dair blynedd ar ddeg o

leiaf Pa im a fu efe byw a pharhau i wneud hyny yn
hwy ar ol hyn nid oes genyra wybodaeth sicr. Dywed
Josephus iddo ar ol ' enniU enw yu mhlith y bobl, farw

yn hen wr, ac iddo gael ei gladdu mewn duU gorwych yn
Jerusalem ' (Joseph. Antíq. xi. 5. 5). Mae amryw dradd-

odiadau eraiU yughylch ei farwolaeth, ond nid oes un o

houynt yn teilyngu y sylw lleiaf Nid oes ond ychydig
ddynion, ac y mae gan yr luddewon gynifer o draddod-
iadau yn eu cylch ac Ezra. Pa un a oes gwir mewn rhai

o hònynt, anhawdd yw dywedyd; ond gellir, o'r hyn lleiaf,

wrthod y rhan fwyaf o houynt yn eithaf diberygl.

Gyda golwg ar Lyfr Ezra tueddir ni i'r dyb taw efe

oedd ei awdwr. Er nad yw y ffaith fod Uyfr yn dwyn enw
person yn ddigon o brawf taw efe ydyw ei awdwr (Ruth
ac Esther er eughraifft, fel prif destynau y llyfrau hyn),

etto gellir ei gyfrif yn rhyw brawf o awdwraeth y llyfr,

os na fydd amgylchiadau i ddangos uas gallasai efe fod

yn awdwr y llyfr, yr hyn nis gellir wneud gyda golwg
ar yr ysgrifenydd yn awr dan sylw. Traddodiad cyson
yn mhlith yr luddewon er yn íoreu oedd, ac yw, taw
Ezra gyfansoddodd y llyír a ddug ei enw. Mae hefyd
i sylwi arno y gwneir i Ezra, ar ol dyfod i'r maes, i siarad

yn y rhan fwyaf o'r darn olaf o'r llyfr (vii. 28, 29 ; viii.

;

ix.) yn y person cyntaf, ac felly osod ei hun allan fel

ysgrifenydd y penodau ; ac os efe oedd ysgrifenydd y
rhai hyn, mae yn naturiol i gasglu mai efe hefyd oedd
awdwr y benod olaf (x.), er y defnyddia yn hono y tryd-

ydd person, ond nid oedd cyfnewidiad yn y personau
yn beth anarferol yn mhlith hen ysgrifenwyr, a rhai

ysprydoledig hefyd. Er y cyfeiria y rhan fwyaf o'r Hyfr
at amgylchiadau a gymerasant le cyn iddo ef ddyfod i-

Jerusalem, etto wedi iddo ddyfod nis gellir meddwl iddo

brofi un anhawsder i gyrhaedd gwybodaeth yn eu cylch.

Mae yn un prawf taw Ezra oedd ei awdwr fod, mewn
llyfr ac yr j'sgrifenwyd y rhanau eraill o hono yn yr iaith

Hebraeg, yr iaith Galdaeg yn cael ei defnyddio o iv. 8 i

vi. 18, ac yn vii. 12-26; a chymerir i fynu y rhanau hyn
gan gopiau neu dalfyriadau o lythyrau ac ysgrifeniadau

eraiU, y rhai a ddanfonwyd at, neu a dderbyniwyd oddi

wrth lywodraeth Persia. Mae rhywbeth hefyd yn naturiol

iawn yn y dull y torodd Ezra allan i fendithio Duw pan
dderbyniodd orchymyu Artaxerxe3 (vii. 27, 28).

FWLTUR, y crychydd cyffredin. Cyfieithir nX"l yn
hod yn Deut. xiv. 13 ; ond yn yr adnod gyfattebol (Lef.

xi. 14) nX*l, yr hwn yw yr un gair yn ddiau, ond fod

cyfnewidiad yn llythyren gyntaf y gair, neu gamsyniad

Y FWI.TUIl (gYPS FU1.VU.s).

wrth gopio, a gyfieithir yu fìdtur. Mae llawer o ansicr-

wydd yn fynych mewn perthynas i'r anifeiliaid a'r adar

a enwir yn yr Ysgrythyrau, yn enwedig pan na chyfar-

fyddir â'r enwau yn aml. Ÿn yr aduod uchod nid yw
Gesenius yn enwi y rhyw, ond rhydd yr ystyr cyíîredin

o ' aderyu yaglyfaethus
;

' dengys un enw gratìder golwg,

a'r llall gyflymder ehediad. Mae y LXX yn arfer y gair

Tv^^r
; y Ÿulgate, mihus (Gesenius, Lex. 184).

33
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FFACBYS, math o bys ; ond mae Eosenmüller yn
y'styiied nad yw hyn ddim amgen nac amcan-dyb yu
nghylch ystyr y gair Hebraeg yn Esa. xxviii. 25, 27. 'Yn
ol y LXX, Viilgate, a'r rabbiniaid, Nigella melantMum—
h.y., blagur íFenigl, cwmin du' (Gesenius, Lex. 738).

FFELIX, Uywodraethwr Rhufeinig Judea, a'r hwn
ydoedd yn gaethwas yn ddechreuol, megis yr oedd ei

írawd Palas hefyd, ond cafodd y ddau eu rliyddid gan yr

Ymerawdwr Claudius, yr hwn, heb ymfoddloni ar hyn,

ydoedd awyddus i grugio arnynt bob math o anrhydedd.

Mae yr haneswyr Rhufeinig Tacitus a Suetonius, yn
gystal a Josephus, yn tynu ei ddarlun yn y Uiwiau duaf.

Nodweddid ei gymei-iad gan orraes, anghyfiawnder, creu-

londeb, a thrythyUwch. Yr oedd y genedl ar y pryd
mewn sefyUfa gythi-ybledig iawn ; yr oeddynt yn awyddus
am daflu ffwrdd yr iau Rufeinig, ac yn barod i dori aUan
mewn gwrthryfel. Yr oedd y wlad wedi ei Uanw ag
yspeüwyr, y rhai a gyflawnent bob math o ysgelerderau

;

a chan dwyUwyr, y rhai a dwyUent y bobl, gan eu per-

swadio i'w dilyn i'r anialwch, ac yn cymeryd arnynt y
medrent ddangos arwyddion a rhyfeddodau a gyflawnid

gan ragluniaetii Duw (gwel Matt. xxiv. 21-26). Achos-
odd i niferi lawer o'r yspeilwyr i gael eu croeshoeUo.

Ymosododd hefyd ar y twyUwyr, ac a laddodd lawer o'u

canlynwyr. Wedi syrthio mewn cariad â Drusila, orwyres

Herod Fawr, yr hon oedd yn briod ag Azizus, brenin

Emesa, Uwyddodd gyda hi i adael ei gwr, ac i'w briodi

yntau (Joseph. Antiq. xx. 7. 1, 2 ; 8. 5-7 ; Wars, ii. 13).

Cafodd yr apostol Paul, yr hwn oedd wedi cael ei ddal

yn ddiweddar yn Jerusalem, ei ddanfon lawr i Cesarea,

trigie y Uywodraethwr, fel y rhoddai farn ar y cyhudd-
iadau a ddygid yn ei erbyn gan yr luddewon ; ond er

iddo wrandaw ar ei gyhuddwyr a Pliaul, gohirodd gy-
hoeddi un farn ar y matter. Dygwyddodd amgylchiadau
yn awr y rhai a espouiant gymeriad y Uywodraetliwr a'r

apostol :
' Ar ol tahn o ddyddiau y daeth FfeUx, gyd á'i

wraig Drusila, yr hon ydoedd luddewös, ac a yrodd am
Paul, ac a'i gwrandawodd ef ynghylch y ffydd yn Nghrist.

Ac fel yr oedd efe yn ymresymu am gyfiawnder, a dir-

west, a'r farn a fydd, FfeHx a dychrynodd, ac a attebodd,

Dos ymaith ar hyn o amser, a phan gaffwyf fi amser
cyfaddas, mi a alwaf am danat. A cban obeithio hefyd

y rhoddid arian iddo gan' Paul, er ei oUwng ef yn rhydd;
oherwydd paham efe a anfonodd am dano yn íynychach,

ac a chwedleuodd ag e£ Ac wedi cyflawni dwy flynedd,

y daeth Portius Ffestus yn Ue FfeUx. A FfeUx yn
ewyUysio gwnevithur cymwyuas i'r luddewon, a adawodd
Paul yn rhwym' (Act. xxiv.)

Methodd Ffehx yn y ddau amcan. Ni chafodd arian

gan Paul, ac ni roddodd foddlonrwydd i'r luddewon.
Danfonwyd Ffestus gan Nero fel ei ganlyniedydd. Aeth
prif drigohon Cesarea i Bufain i'w gyhuddo ger bron yr
ymerawdwr ; ac yn ol Josephus, buasai yn sicr o gael ei

gosbi oni buasai i Nero i roddi ffordd i ddeisyfiadau

taerion ei frawd Palas, yr hwn oedd ar y 'prjd mewn
ffafr gyd ag ef {Antiq. xx. 8, 9). Dywed Tacitus am dano
'iddo arfer pob math o greulonder a nwyd gyda gaUu
brenin a meanness caethwas.'

FFES'TUS, PoRTius, dilyniedydd FfeUx fel rhaglaw
Rhufeinig Judea, i ba swydd yr appwyntiwyd ef gan yr

Ymerawdwr Nero. Gadawodd Ffehx Paul yn garcharor

yn Cesarea ; ond Ffestus, cygynted ac y daeth i'r wlad,
a aeth i fynu i Jerusalem. ' Yna yr ymddangosodd yr
arch-offeiriad a phenaethiaid yr luddewon ger ei f'ron ef,

yn erbyn Paul, ac a ymbUiasant ag ef, gan geisio ftafr yn
ei erbyn ef, fel y cyrchai efe ef i Jerusalem, gan wneuthur
cynUwyn i'w ladd ef ar y ffordd;' dyfais, gelUr syiwi, yn
hoUol gydweddol â gweithredoedd yr luddewon y jîryd

hwn, ac hyd yn od rhai o'r oftelriaid a'r henuriaid. Ond
Ffestus, yn Ue cydsyuio â'u cais, a ddymunodd arnynt
ddyfod i lawr i Cesarea, ac i ddwyn eu hachwynion yn
ei erbyn ef yno, ac yr eisteddai efe i farnu yr achos. Gan
hyuy ui choUasant amser i ddyfod i lawr, 'ac a ddygasaut
lawer o achwynion trymion yn erbyn Paul, y liiai nis

gaUent eu profi.' Dadîeuodd Paul ei achos ei hun ;
' eithr

Ffestus, yn chwenych dangos ffaf'r i'r luddewon, a atteb-

odd Paul, ac a ddywedodd, A fyni di fyned i fynu i

Jerusalem, i'th farnu yno ger fy mron i am y pethau
hyu ?

' Ond Paul, wedi blino efaUai ar ohiriadau cyf-

iawnder, ac yn tybied, mae'n debygol, taw dyfais ydoedd
hon i'w roddi i fynu iddynt, a appeliodd at Cesar, ac a
orchfygodd y bwriad. Y Brenin Agrippa, gorwyr Herod
Fawr, a Bernice, ei chwaer, wedi dyfod i Cesarea i

gyfarch Ffestus, y rhaglaw a gymerodd yr achlysur i

grybwyll am achos Paul, a chan fod y l^renin yn ewllysio

ei glywed, dygwyd yr a^^ostol ger bron y Ilys dranoeth, ac

a'u hannerchodd ag araeth odidog. Ffestus, fel pagan, a'i

rhwystrodd, gan ddywedyd, 'PauI, yr wyt ti yn ynfydu;
Uawer o ddysg sydd yn dy yru di yn ynfyd. Àgrippa,

gyda thegwch mwy nag luddew, a ddywedodd, ' Yr wyt
o fewn ychydig i'm hennill i fod yn Gristion.' Yr apostol,

gan ei fod wedi uppelio at Cesar, a ddanfonwyd wedi hyu
i Rufain, ac a waredwyd felly o ddwyIaAV ei gydwladwyr
yn Judea (Act. xxv. xxvi.)

Yr oedd Judea y pryd hwu mewn cyftwr tra chyth-

ryblus a therfysglyd. Yr oedd y wlad yn llawn lladron

a Ilofruddwyr, y rhai a wnaent bob math o esgelerderau

(Joseph. Antiq. xx. 8. 9. 10). Fe gymerodd Ffestus

foddion er llethu yr anrhefnau hyn ; ond pa fwyaf y
rhwystrid hwynt, gwaeth yr oeddynt yn myned. Yr
oedd y sefyllfa hon o bethau yn prysuro at doriad allan

y rhyfel, yr hwn a ddybenodd yn ninystr Jerusalem ac

adfeiliad y wlad. Parhaodd Ffestus yn ihagIaAv Judea
am oddeutu dwy flynedd. Yna bu farw, a chanlynwyd
ef gan Albinus.

FFIAIDD, FFIEIDD-DRA, yr hwn sydd yn y gradd
uchaf yn atgas a gwrthwyneblyd. Yn Gen. xliii. 32,

dywedir, ' Hwythau a osodasant fwyd iddo ef A^ii^ho ei

hun, ac iddynt hwy wrthynt eu huu, ac i'r Aiplitiaid y
rhai oedd yn bwyta gydag ef wrthynt eu hunain ; oher-

wydd fîleidd-dra oedd hyny gan yr Aiphtiaid.' Yma y
cawn hyd yn od mewn amser boreuol esampl hynod o

bobl yn ymgadw wrthynt eu hunain, ac yn caçlw eraül

draw. Efallai y cyfodai hyn oddiar y ffaith fod trigolion

gwledydd eraiU yn bwyta creaduriaid y rhai a addolai'r

Aiphtiaid fel duwiau. Bhaid y gwnaethai hyn weithredu

fel canolfur gwahaniaeth rhwng yr Aijohtiaid a thrigolion

y rhan fwyaf o wledydd eraiU. Yr oedd yr luddewon
mewn amseroedd dilynol yn esampl o'r un yspryd cul

cenedlaethol (Act. x. 28; xi. 3). Mewn amseroedd
diweddar mae genym esampl mwy tarawiadol fyth yn
yr Hindooaid.
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Gyda golwg ar alwedigaeth teulu Jacob, sef bugeilio

defaid ac eidiouavi, a chyda golwg ar eu hymsefydhad yn
ngwlad Gosen, dywedir, ' Ffieidd-dra yr Aiphtiaid yw
pob bugail defaid' (xlvi. 36). Credir yn gyflredin i

ddyeithriaid a elwid BugeiHaid-freninoedd, mewn amser-
oedd boreuol, oresgyn ac ennill yr Aipht, ac iddynt fun-

tumiaw eu llywodraeth arni dros hir amser ; ond iddynt
yn y diwedd gael eu gyru allan o'r whid. Os ydoedd y
traddodiad h^ra, a gredir mor gyffredin, yn tìaith, fel

efalhd yr ydoedd, gall gyfrif yn naturiol ddigon am wrth-
wynebrwydd yr Aiphtiaid i fugeüiaid, yn enwedig os

oeddynt wedi cael eu gorthrymu ganddynt, fel yr oedd
yn ddigon tebygol eu bod. Nid oedd yr Aiphtiaid eu
hunain heb eidionau, oblegid awdurdododd Pharaoh
Joseph wedi hyn i wneud rhai o'i frodyr, ' y rhai oeddynt
Avyr grymmus,' yn ben-bugeihaid ar ei eiddo ef (x]vii. 6),

a phan ddarfyddodd arian yr Aiplitiaid, rhoddodd Joseph
iddynt yd yn gyfnewid am eu hanifoihaid (xlvii. 6, 16-18).

Mae yn rhaid fod ganddynt rywogaeth o eidionau cyn y
gallasent gael o hyd i un o'u gwrthrychau addoliad nnvyaf
de\\'isol. Efallai nad oedd bugeiliaid ynddynt eu hunaiu
yn flìeidd-dra iddynt, ac mae bugeiliaid dyeithr, yr hjn
ydoedd teulu Jacob, oedd felly.

Yn yr hanes am blauau yr Aipht ceir cyfeiriadau aml
at anifeiliaid yr Aiphtiaid (Exod. ix. 4, 20 ; xii. 29); a phan
roddodd Pharaoh genad i'r Israeliaid i fyned ac aberthu i'r

Arglwydd yn ngwlad yr Aipht, dywedodd Moses, ' Nid
cymmwys gwneuthur felly ; oblegid nyni a aberthwn i'r

Arglwydd ein Duw fíìeidd-beth yr Aiphtiaid : wele, os

aberthwn fíieidd-beth yr Aiphtiaid yngwydd eu Uygaid
hwynt, oni labyddiant hwy ni ?' (viii. 26). Nis gallasai

Moses deall Avrth hyn fod yr anifeiliaid eu hunain yn
fíieidd-dra i'r Aiphtiaid, gan yr addolent hwynt fel duw-
iau. Mae yn rhaid taw yr hyn a olygai oedd, fod aberthu
yr anifeiliaid hyn, mewn geiriau eraiU, yn flieidd-dra yn
eu golwg.

Nid oes dim yn cael ei alw yn flieidd-dra, ac yn fliaidd

yn yr Ysgrythyrau Santaidd ond eilunod a'u haddoliad
;

yr oeddynt felly ynddynt eu hunain, ac hefyd oblegid yr
arferion llygredig a'r defodau creulon ac a gyfànsoddai yn
aml ran o'u haddoliad (Deut. xii. 31; Ezec. viii. 5-17;
xvi. 20-22, 44-58). Gyda chyfeiriad neillduol at eilun-

addoliaeth y dywedodd Jehofah, ' Na wnewch, attolwg, y
ífieidd-dra hyn, yr hwn sydd gas genyf fi ' (Jer. xliv. 4).

Yr ydyra yn darllen hefyd ain ' Milcom, ítìeidd-dra yr
Ammoniaid,' a ' Chemos, ítìeidd-dra Moab,' a ' Moloch,
fíieidd-dra meibion Ammon ' (1 Bren. ii. 5, 7). Gelwir
yn ffieidd-dra hyd yn od aur ac arian eilunod y Canaan-
eaid ; a gorchymynid yr Israeliaid i beidio ei gymeryd,
na'i ddwyn i'w tai, 'gan ddirmygu, dirmyga ef, a chan
ítìeiddio, ítìeiddia ef, oblegid ysgymunbeth yw efe' (Deut.
vii. 26). Yn Esa. i. 13 cyfarfyddwn á'r geiriau hynod
canlynol:—'Na chwanegwch ddwyn oftrwm ofer; arogl-
darth syddítìaidd genyf; ni allaf oddef cyhoeddi cymanfa;
anwiredd yw, sef yr uchel-wyl gyfarfod.' Yr oedd ordin-
hadau yr addoliad luddewig, er wedi eu sefydlu ar y
cyntaf gan Dduw ei hun, yn lle bod yn dderbyniol, wedi
troi yn atgas yn ei olwg pan yr ymwnelai â hwynt
ddynio'.! yn arwain bywyd annuwiol a drygionus (gwel
hefyd lxvi. 2-4, 16, 17, 21-24). Mae y cyfryw adnodau
a'r rhai canlynol i gael eu hesponio mewn modd cyfFelyb:
' Aberth yr annuwiol sydd ífiaidd gan yr Arglwydd

'

(Diar. XV. 8). ' Aberth y rhai annuwiol sydd ífiaidd, pa
faint mwy, pan offrymant mewn meddwl drwg' (Diar.

xxi. 27). 'Y neb a dry ei glust ymaith rhag gwrandaw

y gyfraith, íydd ffiaidd ei weddi hefyd ' (xxviii. 9). Nid
ydym i gasglu oddiwrth un o'r adnodau hyn nad yw yn
ddyledswydd ar ddyn annychweledig weddio, neu na
wrandewir, ac na attebir ddim o'u gweddiau (gwel Esa. lv.

6-9; Act. viii. 21-23).

Sonia y prophwyd Daniel am y 'ífieidd-dra anrheithioL'

'Am hyny yr ymofida, ac y dychwel, ac y digia yn erbyn

y cyfamod santaidd ; felly y gwna efe, ac y dyclnyel, ac

efe a ymgynghora â'r rhai a adawant y cyfamod santaidd'

(xi. 30, 31). Deonglir y brophwydoliaeth hon yn gyffredin

am Antiochus Epiphanes, brenin Syría, yr hwu, wrth
ddyphwelyd o'r Aipht, 'a aeth i mewn yn f'alch i'r cysegr,

ac a gymerodd ymaith yr allor aur, a'r canwyllbren oedd
yn dal y goleuad, a'i lioll ofter ef', a. bwrdd y bara gosod,

a'r cawgiau, a'r dysglau, a'r Uwyau aur, a'r llen, a'r coronau,

a'r trwsiad aur oedd ar y tu wyneb i'r deml, ac eí'e a

dynodd yr aur oddi arnynt hwy oll. Ac efe a gymerodd
yr arian a'r aur, a'r llestri gwerthfíiwr, ac a gymerodd

y trysorau cuddiedig, y rhai a gafodd efe. Ac wedi iddo

gymeryd y cwbl, eí'e a aeth ymaith i'w wlad ei hun, ac &
wnaethai laddfa fawr, ac a ddywedasai yn falch dros ben.'

'lë, llawer o Israel a gytunasant ai grefydd ef, ac a

aberthasant i eilunod, ac a halogasant y Sabboth. Canys

y brenin a ddanfonasai lythrau gyda chenadon i Jerupa-

lem, ac i ddinasoedd Judah, ar iddynt fyned ar ol deddfau

dyeithr y wlad, a gwahardd poeth-offiymau, a bwyd-
otírwm, a diod-offrwm yn y cysegr, a halogi y Sabbothau,

a'r gwyliau, a difwyno y cysegr a'r bobl santaidd ; adeiladu

allorau, a Ilwyni, a themlau eiluuod, ac aberthu cig moch,

ac anifeiliaid affan, a gadael eu meibion yn ddienwaededig,

a gwneuthur eu heneidiau yn ffiaidd â phob affendid a

halogrwydd, fel y goUyngent hwy y gyfraith dros gof, ar

y cyínewidient yr holl ddeddfau ?
'

' A'r pymthegfed dydà
ü'r mis Casleu, yn y bumed flwyddyn a deugain a chant,

hwy a osodasant y ftìaidd-beth anrheithîol ar yr allor, ac

o fewn dinasoedd Judah oddiamgylch hwy a adeiladasant

allorau eilunod, ac a arogl-dartliasant yn nrysau'r tai, ac

yn yr heolydd, ac a rwygasant lyfrau'r gyfraith, ac a'u

llosgasant á thàn.' 'A'r unfed dydd ar hugain o'r mis,

wrth aberthu ar aUor yr eilunod, yr hon oedd ar allor

duw' (Maccab. i. 20-24, 43-49, 54-56, 59).

Yn Ail Lyfr y Maccabeaid (awdardod yr hwn sydd yn
Uawer llai na'r cyntaf) yr ydym yn darllen yn mhellach,

'Y brenin a ddanfonodd henafgwr o Athen, i gymhell

yr luddewon i ymado â chyfreithiau eu tadau, f'el nas

llywodraethid hwy mwyach wrth gyfraith Duw. Ac i

halogi'r deml oedd yn Jerusalem, efe a'i galwodd yn deml

Jupiter Olympius ; a'r hon oedd yn Garizim (megis y
rhai a gyfaneSdent yn y man hwnw) a alwodd efé yn

deml letteugar. Dyfodiad yr affwydd yma oedd drwm a

blin i'r bobl. Cauys y deml a lanwyd o lythineb a

meddwdod, gan y cenedloedd, y rhai oeddynt yn ym-

chwarae a phutteiniaid, ac oddi amgylch y lleoedd sant-

aidd yn bod iddynt a wnelent â gwragedd, ac hefyd yn
dwyn i mewn bethau nid ydoedd weddaidd. A'r allor a

lanwasid o bethau anghyfreithlawn, y rhai a waharddasai

y gyfraith.' 'Ar dydd genedigaeth y brenin, yr oedd yn

goríbd iddynt, heb ddiolch, fyned bob mis i fwyta o'r

eb^rth. Á phan gedwid gwyl Bacchus, fe a orfyddai
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iddynt fyned yn orfoleddus, ag eiddew ganddynt, er

anrhydedd i Bacchus' (2 Maccab. vi. 1-5, 7). Mae hyn

oll yn eglurhad tarawiadol ar y geiriau 'ffieidd-dra

anrheithioL'

Gwna ein Harglwydd hefyd ddefnydd o'r geiriau hyn,

ond mae ei gyfeu-iad ef yn wahanol :
' Pan weloch y

ffieidd-dra anghyíaueddol, a ddywedwyd trwy Daniel

brophwyd, yn sefyll yn y lle santaidd' (cyd. Dari. xii. 11,

â Matt. xxiv. 15), cyfeiria efe yn amlwg at y byddinoedd

Rhufeinig y rhai oedd ganddynt luniau eu duwiau a'u

hymerawdwyr wedi eu tynu ar eu baneri, y rhai a fawr

gaseid gan yr luddewon a'r rhai a aethant i mewn i'w

teml, gan ei llosgi, a gwneud y cyfan yn adfail perôaith.

FFIGYS-BREN. Nid oes un amheuaeth nad arwydda

y gair Hebraeg n2Xn ffigys-bren, gan ei fod wedi cael ei

ddeougU felly yn yr oU o'r hen gyfieithiadau ; ac y mae'r

enwau Arabaidd a Syriaeg yn debyg iawn i'w gilydd.

Gwrteithid y pren yn foreu yn yr Aipht :
' Tarawodd

hefyd eu gwinwydd, a'u ffigyswydd, ac a ddrylhodd goed

iovs-iii:i'-N.

eu gwlad hwynt' (Ps. cv. 53; gwel hefyd Num. xx. 5).

Yr oedd yn un o ffi'wyth-goed Canaan. Darluniodd
Moses y wlad hono wrth yr IsraeHaid fel 'gwlad gwenith,
haidd, a gwinwydd, a ffigyswydd, a phomgrauadwydd
(Deut. viii. 8); ac yr oedd ffigys yn mhlith y ffiwythau a
ddygodd yr yspiwyr yn ol gyda nhwy fel esamplau o

gynyrchion y wlad (Nura. xiii. 23). Codir y ffigys-bren

yno nid yn unig mewn gerddi, fel yn Europe, ond mae y
pren yn tyfu yn y meusydd agored, ac yn dwyn fírwyth
trwy gydol y flwyddyu. Mae tri math o ffigys : ond
dug y rhai hyn ar wahanol dymhorau'r flwyddyn. Mae
y ffigys cynhar yn addfed o gylch canol ueu'ddiwedd
Mehetìn. A dyua paham y cotfheir eu liymddaugosiad
fel un o arwyddion dychwehad y gwanwyn yn Can. ii. 13

:

' Y ffigys-bren a fwriodd allan ei ffiíîys irion.' A dyna

reswm dros y defnydd a wnaeth ein Harglwydd o ddameg
y ffigys-bren, i ddynodi dynesiad yr haf: 'Pan yw ei

gangen eisoes yn dyner, a'i ddaii yn tori allan, chwi a
wyddoch fod yr haf yn agos' (Matt. xxiv. 32). Cyfeirir

at ffigys cynhar yn Jer. xxiv. 2 ; Hos. ix. 1 ; Nahum iii.

12. Ÿ ddau fath arall o ffigys ydyw y rhai liaf o, (jauaf.

Bwyteid ffigys nid yu imig pan yn fl'res, ond defnyddid

hwynt fel ymborth wedi eu sychu a'u presewo. Arferai

yr hynafiaid hresewo llawer iawn o honynt ar gyfer evi

hîuigen eu hunain ac ar gyfer eu gwerthu. Yr oedd
ganddynt ddwy. ffordd o'u preservo; un tfordd oedd
gwasgu nifer o ffigys mor agos at eu gilydd nes tfurfio

un telpyn
; y llall trwy eu pwnio nes eu gwneud yn un

talp unflurf ; a gwneud y ffigys yn deisenau, gan nad pa
flbrdd a ddewisid i'w preservo. Gwneid y rhai hyn
weitliiau yn grwn, bryd arall yn ysgwar, ac weitliiau ar

lun priddfeini (Rosen. Bot. 292, 395). Yn y rhodd a

ddanfonodd Abigail i Dafydd a'i wyr yn yr anialwcli yn
neheudir Judah yr oedd, yn mlilith petliau eraill, ' ddau
can teisen o ffigys ' (1 Sam. xxv. 18). Rhoddodd gwyr
Dafydd i'r Aiplit-ddyu a gawsant yn y maes yn mron
mai'w o eisiau, yn mhlith pethau eraill, ' ddarn o ffigys

'

(xxx. 11, 12). Pan ddaeth Ihioedd arfog Israei at

Dafydd yn Hebron i droi y deyrnas atto, cawn yn mysg

y pethau a ddarbodyd, ' ffigys, resingau, gwin, ac olew
'

(1 Cron. xii. 40). Ymddeugys y defnyddid ffigys fel

math o houltìce wrth gornwydydd, fel y mae Uawer yn
ein gwlad ni yn arfer winwyn. Cynghor Esaiah i Heze-
ciali oedd ar fod iddo gymeryd swp o ffigys, a'i rwymo
ar y cornwyd, ac y byddai byw (Esa. xxxviii. 21).

Yr oedd yn arferol efallai yn mhlitli pobl y Dwyrain i

eistedd dan gysgod eu ffigyswydd, a mwynliau eu flrwyth.

Mae rhai cyfeiriadau prydferth iawn at hyu yn yr Ys-

grythyrau, fel arwyddluuiau o heddwcli a diogelwch : 'Yr

oedd Judah ac Israel yn preswylio yn ddiogel, bob un
dan ei wiuwydden a than ei ffigys-bren, o Dan hyd
Beerseba, holl ddyddiau Solomon' (1 Bren. iv. 25). ' Ni
chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn cenedl, ac ni ddysgant

ryfel mwyach; ond eisteddant bob un dan ei winwydden
a than ei ffigys-bren, heb neb i'w dychrynu' (Micah iv. 3,

4
;
gwel heíyd Zecli. iii. 10). Dyma'r cyflwr y cafodd

ein Harglwydd Nathanael ynddo pan ganfu ef gyntaf

:

' Pan oeddit dan v ffigys-bren, mi a'th welais di ' (loan

i. 48).

"

.
.

Cydmerid y genedl luddewig gan ein Harglwydd i

ftì.(jìjs-hren dctì'rioyth, yn cael ei harbed flwyddyn ya.

chwaneg ar gais y gwiullanydd. Pan ddaeth efe i'r byd,

ac yr arferodd ei weinidogaeth di-os ragor na thair blyn-

edd, mor ddiflrwyth yr oeddynt mewn gweithredoedd

da, ac mor addfed i ddinystr ! ond trwy ei eiriolaeth ef

arbedwyd hwynt ychydig yn hwy, hyd nes gweled nad

oedd pregethiad yr efengyl yn cael uu effaith ar y rhan

fwyaf honyut, ac yna torwyd hwynt i lawr gyda dinystr

arswydus (Luc xiii. 1-9). Efallai hefyd y cysgodid eu

hymddygiad gan y ffigysbren â'r dail ond heb ddim
fl'rwyth, yr hon a felldithiodd Crist i ddifl'rwythder a

gwywiad ; gwnaent lawer proffes tìuautus o santeidd-

rwydd a sel, ond yr oeddynt yn amddifad o weithredoedà

da, a gwrthodasant gredu yn, a derbyn y Messiah add-

awedig (Matt. xxi. 19). Ychwauega Marc yr efengylwr,
' canys nid oedd amser ffigys' (xi. 13). Paham ynte y
darfu Crist ei melldithio oherwydd ei diffrwythder ? Er
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esponio hyn mae Uawer cyullun wedi cael ei ddefn-

yddio. Mae Dr. Pearce, oddiwrtli amryw aduodau yn
yr Ysgrythyrau Santaidd, yn enwedig Matt. xxi. 34.

wedi sylwi yn briodol mai wrth amser unrliyw fath

o tfrwyth neu rawn y dylid deall amser ei gasglu neu
ei fedi. Dyma yn wir ydyw deongliad natiu-iol yr ym-
adrodd. Ond gellir bwyta ffigys i dori chwant bwyd
cyn y byddont yn gwbl addfed ; ac nis gall yr haeriad

'nad ydoedd yn amser ffigys' fod yn rheswm nad oedd

dim oiid dail, oblegid mae y ffigys-bren o'r dosparth hyny
o ífrwyth-goedydd ac y mae eu íî'rwyth yn ymddangos o

flaen y dail. Ond os darllenir /caì è\6ìov étt' atîr?/, oôëèp

evptv el fiì] (púWa fel mewn cromfachau, bydd yr haeriad

rhagddywededig yn rheswm dros yr hyn sydd yn union-

gyrchol o'i flaen, sef i'n Harglwydd edrych am Ô'rwyth ar

y pren. Dangosai y dail y dylai ffigys fod, nid yn unig

wedi eu ífurflo, ond yn tynu at addfedrwydd ; ac yr oedd

y flidth nad ydoedd amser casglu y fírwyth wedi dyfod
yn synuid pob drwgdybiaeth gyda golwg ar eu bod wedi
eu casglu eisoes. Pan ystyrir y ddau amgylchiad, nis

gall dim gyfrif am ddiflyg ffi'wyth ond difl'rwythder y
preu (Campbell, Gospels, iv. 229). Gall yr ymddengys y
weithred o'i felldithio yn afreidiol, a dim amgeu nac un o

siomedigaeth drwg-ewyllysiol ; ond os bwriadid hi, fel y
tybiwn ni yn ddiau ei bod, i ragddangos y gosb a ddeuai
ar y genedl luddewig am beidio dwyn fl'rwyth wedi'r

lioll wrtaith a dderbyniasent, yr oedd y weithred ffigurol

hon, fel rhai o eiddo yr hen brophwydi gynt, yn rhybudd
tarawiadol a gweledig o'r gosb oedd yn dyíbd arnynt.

Yr oedd y ffigysbren a wywodd rhwng Bethania a Jeru-

salem ; ac ymddengys fod meddwl ein Harglwydd yn
Ilawu o'r f'ath syniadau a'r rhai ydym wedi cyfeirio attynt

;

oblegid pan gyrhaeddodd y ddinas hono, ar ol gwrthod
atteb cwestiynau cecrus a ofynwyd iddo gan yr arch-

<jfleiriaid a'r henuriaid, Ilefarodd ddwy ddammeg yn dar-

lunio y dynged oedd yu crogi uwch ben yr eglw^'s a'r

genedi luddewig (Matt. xxi. 17, 18, 23-45).

FFIR'CYN, mesur Saisonig yn cael ei arf'er yn anmhri-
odol am un perthynol i'r hynatìaid (/ueTjo>;T>;? ; loan ii. 6),

arferiad na ddylid byth ei mabwysiadu wrth gyfieithu yr
Ysgrythyrau neu hen ysgrifeniadau eraill. Mae amryw-
iol dybiau gyda golwg ar faiut y /xeTjo>;Ti;ç, a chau nad oes

digon o brotíon i benderfyuu y matter hwn, yr ydym yn
barnu taw y ôbrdd oreu ydyw ei adael heb ei benderfynu.

FFYDD. 1. Yn briodol a arwydda grediniaeth o ddy-
wediad neu dystiolaeth ar awdurdod uu ai'all, ac y mae
yn gyferbynol i amlieu (Matt. xiv. 31). Mae y flydd sydd
a fyno hi â phethau dwyf'ol yn naill yn (1), lianesijddol,

trwy ba un yr ydym yu credu haeriadau gwirioueddau
crefydd naturiol a datguddiedig. Mae hon, os heb
weithredoedd, yn flydd farw (lago ii. 1 7). O'r fath hyn
ydyw lîydd cythreuliaid (lago íi. 19). (2). Ffydd dym-
ìiorol, trwy yr hon yr ydym yn derbyn gyda gradd o

ddyddordeb a serch, wirioneddau dwyfol fel rhai sicr a da,

ond yn fuan yn colli yr argraph o honynt, gan nad oedd-
yut erioed wedi gwreiddio yn y galou. Y fath yw ffydd

y gwrandawyr eí'engyl liyny y rhai a ddarlunir fel yn
derbyn yr had i dir creigog (Matt. xiii. .5, G, 20, 21).

(3.) Ffydd wyrthiol, drwy yr hon y. credir, trwy ofteryn-

oliaeth argraph ddwyfol, y gwua Duw gyflawni iyw
wyrth ar ddyn, neu trwyddo. Mae y ífydd a fedr symiid
lììynyddoedd o'r fath gyntaf ; ac y mae flydd i dderbyn

iachâd o'r fath olaf (1 Cor. xiii. 2 ; Act. xiv. 9). (4.) Ffydd
achuhol ydyw y weithred hono trwy ba uu yr ydym yn
credu yr hyn a ddysg yr Ysgrythyrau i ni ynghylch
Crist fel Gwaredwr, ac ymddiried ynddo i'n hachub.

Dyma yw'r íîydd trwy ba un y'n cjfiawnheir ac y'n

achubir (Rhuí v. 1 ; Eph. ii. 8). Mae yn ' puro y galon'

(Act. XV. 9), ac yn 'gweithio trwy gariad' (Gal. v. 6).

Tybir yn gyttredin fod yr esamplau a roddir yn yr
unfed benod ar ddeg o'r Hebreaid' oll yn esamplau o

fiydd aehubol ; ond tueddir ni i amheu hyn. Nid yw yn
hawdd credu fod pawb a enwir yn y benod hono yn wir

dduwiol. Yr oedd amryw felly ; ond gallwn amheu rhai

o'r lleill. Ymddengys yn amlwg taw nid ffydd achubol

yn unig a olygir, ond flydd yn gyffiediuol ; crediuiaeth

o, ac ymddiried yn ngair ac addewidion Duw. Mae
cyfeiriad yn rhai o'r esamplau at fendithion ysprydol a

nefol, megis yr eiddo Enoch, Abraham, Moses, &c. ; ond
gyda golwg ar eraill bendithion tymhorol ydyw gwrth-
rychau y tíydd a sonir am dani, megis mynediad yr
Israeliaid trwy y Môr Coch, cwymp muriau Jericho, &c.

Yr oedd corph mawr yr Israeliaid yn amlwg amddifad
o ffydd achubol (1 Cor. x. 1,2, 5, G). Pan gan hyny y
gosodir hwynt i fynu f'el esampl o ffydd, uis gellir ei

deall ond am un fath neu'r llall o'r ffydd a gyfeiriwyd atti

o'r blaen. Mae genym hefyd esampl hynod o ffydd, nid

o natur achubol, mewn cysylliad â pldant Judah díin

deyrnasiud Abiah ; ffydd wedi cael ei harfer gan dyrfa,

a hyny mewn perthynas i wrthrych tymhorol, buddugol-'

iaeth mewn rhyfel, ac yn cael ei chanlyn gan Iwyddiant
hynodfawr (2 Cron. xiii. 18. Darllener yr holî hanes.

Gwel hefyd 1 Cron. v. 20). Mae yu aml hyd yn od yn
eiu dyddiau ni ffydd yu rhagluuiaeth Duw lle nad oes

ffydd achubol.

2. Cymerir ffydd am y gwrthrych y credir ynddo, pa
uu ai yr efengyl yu gyffredinol ; dyma y ffydd y darfu

Paul unwaith ei dinystrio neu ei herlid, a chwedi hyny
ei phregethu (Gal. i. 23 ; Act. xxiv. 24) : neu addewidion

Duw ynghylch y Messiah a'i ras, yn y rhai yr oedd ei

fìyddlondeb wedi ei wystlo i'w cyflawni ; uis gall an-

nghrediniaeth wneuthur hyn yn ofer (Rhuf. iii. 3): neu
Grist gwrthrych-destun yr efengyl a'r addewidion. Ei

ddyfodiad ef, a'i gyflawniad o bob cyfiawnder a ddygodd
i mewn ryddhad oddiwrth y ddeddf seremoniol ; ac y mae
ei ddyfodiad i'r galon yn rhyddhau oddi^yrth gaetliiwed

i'r ddeddf fel cyfamod (Gal. iii. 23, 25); a'i gyfiawnder

ef, yn jr hwn y credir, a gyfrifir i ni fel ac i wneud
elu personau yn gyfiawn ger bron Duw fel barnwr

;

oblegid mae yn gyfiawnder heb weithredoedd, ac nid ein

gweithred ni o gredu (Rhuf iv. 3, 5, G).

3. Mae ffydd yn ar^^-yddo proffes gyhoeddus o wir-

ioneddau yr efengyl, ac yn tarddu oddiar berswadiaeth

gadarn o honynt. Yn yr ystyr yma yr oedd ffydd y
Cristionogion Rhufeinig yn cael ei chanmol trwy yr

holl fyd.

4. Perswadiaeth neillduol o gyfreithlondeb, neu an-

nghyfreithlondeb rhywbeth ac fÿddo yn ddibwys ynddo
ei hnn. Mae hyn yn beth a ddylai dyn gadw iddo ei

hun, heb gythiyblu yr eglwys ag ef ; ac heb y cyfryw

berswadiaeth o gyfreithlondeb pethau dibwys mae y dyn
a'u iiarfero yn pechu (Rhuf'. xiv. 22, 23).

5. Arwydda ffyddlondeb wrth gyflawni addewidion,

neu gario allan ymddirled. Yr oedd yr Hebreaid yn
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bobl yn y rhai nid oedd àìmffydd; uid oeddyut nac yn

credu gair Duw iddynt evi hunain, nac yn cyflawni eu

hymrwymiadau a'u liaddunedau iddo yntau (Deut. xxxii.

20). Datguddir cyfiawnder Duw o ff'ijdd tff'ijdd; o add-

ewid fíyddlon Duw i'r gras o ffydd yn y gaíon, i gael ei

derbyn trwyddo ; o ffydd sant yr H. D. i ffydd sant

y T. N. ; o xni gradd a gweithred o ffydd i un arall ; neu

a ellid dim darllen y geiriau fel hyn

—

GyfiaiDnder Duw
trwy ffydd a ddatguddir iffydd'? (Rhuf. i. 17).

FFDDLON. Gall person ffyddlon weithiau arwyddo
\^n yn feddiauol ar y gras o ffydd achubol; ond yn arferol

dynoda un y gellir dibynu arno am ddweud y gwir, cyf-

lawni ei addewidion, dwyn cymeriad da, neu gario allan

yr ymddiried osodwyd ynddo (1 Tim. vi. 2 ; 2 Tim. ii. 2).

Ga,ir gioir yw un y gellir yn sicr ei gredu, ac nis gall droi

allan 'yn gau (1 Tim. i. 15; 2 Tim. ii. 11). Ffyddlondeb
yw ymlyniad didwyll a diysgog wrth y gwirionedd, ac

with gyflawniad o addewidion ac ymrwymiadau (Ps. cxliii.

1 ; V. 9). Ffyddlondeb Duio a gyrhaedd hyd y nefoedd

:

mae ei sylw didor i'w gyfamod-addewid a'i berthynas yn
cael ei ddangos mewn modd rhyfeddol a dyrchafedig yn
ei ragluniaethau yma, er eu bod weithiau yn gymylog a
thywyll ; ac yn y sefyllfa nefol pa mor fwy helaeth y ca

ei ddatguddio ! (Ps. xxxvi. 5 ; lxxxix. 2). Cystuddia ei

bobl mewn ffyddlondeb ; ac yn gyfattebol i'r berthynas a

ddeil fel eu Tad, eu Bugail, a'u lachawdwr, ac yn nghyf-
lawniad ei addewidion idd eu lieneidiau, a'i fygythion yn
ei-byn eu pechodau.

FFYNIDWYDD. Felly y cyfieithir y gair Berosh yn
y C. C. o'r H. D. ; ond mae yn amlwg taw y cypreswydd,
ac nid y ffynidwydd sydd i'w olygu, oddiwrth natur yr
amgylchiad, ac hefyd oddiwrtli awdurdod hen gyfieith-

iadau, er y gall yr enw hwii gynwys efallai goedydd eraill

o natur ftyuidwydd (Gesenius, Lex. 140). [Berosh.]
FFYItLING, enw dernyn arian Saisoneg trwy yr hwii

y mae ein cyfieithwyr wedi cyfieithu assarion a quadrans,

dau ddryll o arian yr hynafiaid, ond nid oedd un o honynt
o'r un gwertli a'n ô'yrling ni, nac o'r un gwerth a'u gilydd.

Yr oedd yr assarion yn ddegfed ran o drachma neu
denanus, ac yn werth o gylch tair ffyrling o'n harian ni,

tra taw y bedwaredd ran o assarion ydoedd y quadrans.

G

GA'BRIEL, angel, ac efallai un o radd ac urddas uchel.

Efe ydyw yr unig angel y rhoddir ei enw yn yí- Ys-
grythyrau, gyd á'r eithriad o Michael yr arch-angel

;

a defnyddid ef i gyflawni negesau pwysfaM'r. Efe a
ddanfonwyd at Daniel i beri iddo ddeall gwefedigaeth yr
hwrdd a'r bwch, y rhai a arwyddent freninoedd Persia a
Groeg, a chanlyniedyddion AIexander Fawr (Dan. viii.

15-27). Danfonwyd ef wedi hyn i gyìioeddi iddo y
brophwydoliaeth am ymddangosiad y Messiah, am ei

farwolaeth iawnol, a dinystr gwladwriaeth Israel gan y
Pduifeiniaid (ix. 20-27). Efallai taw efe ddanfonwyd
wed; hyn i beri i Daniel ddeall '

y pethau a ddygwyddai
i'w bobl yn y dyddiau diweddaf.' Ymddengys iddo gael
ei rwystro yn ei yrfa ; ac yma efallai y cawn esampl o
swydd a gwaith angelion (Ps. xxxiv. 7; Heb. i. 14).
'Ond,' eb efe, ' tywysog brenin Persia a safodd yn fy
erbyn i un diwrnod ar hugain ; ond wele Micliael, un o'r

tywysogion penaf a ddaeth i'ni cynorthwyo, ac roi a
arhosais yno gyda breninoedd Persia. Ac yn awr y dych-
welaf i ryfela â thywysog Per.sia; ac nid oes neb yn ym-
egnio gyda mi yn hyn ond Michael eich tywysog chwi' (x.

10-*21 ; xi. 12). Gabriel gafodd ei ddewis i ragfynegi i

Zacharias enedigaeth ei fab, yr hwn fyddai ragredegwr y
Messiah ; ac wrth gyhoeddi y newyddion da yma rhydd

y cyfrif hyn am dano ei hun, ' Myfi yw Gabriel yr hwn
wyf yn sefyll ger bron Duw.' Efe hefyd, ychydig ar ol

hyny, a ddaiifonwyd i gyhoeddi i'r Forwyn Fair y new-
yddion gwell fyth y byddai iddi esgor ar y Messiah (Luc
i. 11-20, 2C-38). Nid yw yn anhebygol nad efe ym-
ddangosodd i'r bugeiliaid ar wastadedd Bethlehem, ac a
gyhoeddodd y genadwri hon wrthynt :

' Nac ofnwch
;

canys wele yr wyf fi yn mynegi i chwi newyddion da o

lawenydd mawr, yr hwn a fydd i'r holl bobl. Canys
ganwyd i chwi heddyw geidwad yn ninas Dafydd, yr
hwn yw Crist yr Arglwydd' (ii. 8-11). • Dyma negesau
ac y gallasai yr angel uchelaf yn y nefoedd ei gyfrif yn
anrhydedd i gael ei ddewis i'w cyflawni.

GAD. 1 . Mab Eiljìah, llawforwyn Leab ; a elwid felly i

arwyddo fod tyr/a neu dyn/jed dda yn dyfod (Gen. xxx.

.9, 10, 11). Yr oedd ganddo saith o feibion—Ziphion,

Haggi, Suni, Ezbon, Eri, Arodi, Areli ; yr oll o ba rai

oedd dadau teuluoedd Iliosog (Gen. xlvi. 16; Num. xxvi.

15-18). Pan gymerwyd rhifedi y llwythau yn Mynydd
Sinai oddeutu tri mis ar ddeg ar ol iddynt ddyfod allan

o'r Aipht, yr oedd Ilwyth Gad wedi lliosogi i 45,650 o

wrrywaid, ' o fab ugain mlwydd ac uchod, pob uri a allo

fyned i ryfel' (Num. i. 1-3, 17-19, 24, 25). Ychydig
cyn iddynt fyned i Ganaan rhifwyd } Ilwythau drachefn,

pan y cafwyd fod Jlwyth Gad yn 40,500 o wrrywaid o

ugain mlwydd ac uchod (xxvi. 1-4, 15-18), fel yr oedd
eu rhif erbyn hyn wedi Ileihau cryn lawer, nid Ilai na

10,000, a chynwys y ddau ryw, ac yn agos i un rhan o

naw o'u holl rif Gan fod y wlad ar y dwyrain i'r lor-

ddonen yn un dda at borfa, a chan fod ganddynt hwy a'i'

Reubeniaid lawer o anifeiliaid, ymunasant i ddeisyf ar

Moses am, a chawsant eu hetifeddiaeth yn y rhan hono

o wlad yr addewid, ac ymsefydlodd y Gadiaid rhwng y
Reubeiiiaid ar y dehau, a hanner Ilwyth Manasseh ar y
gogledd (Num. xxxii). Aeth eu rhyfelwj-r, fodd bynag,

gyd â'r Ilwythau eraill, ac a gymerasant ran yn y gorch-

wyl o ddarostwng Canaan ar orllewin yr lorddonen ; ac

ar ol rhyfel o saith mlynedd dychwelasant at eu teulu-

oedd ac i'w cartrefleoedd (Jos. i. 12-18; iv. 12, 13; xxii.

1-9)- '

'
. . . . ,

Ymddengys fod y Peubeniaid, y Gadiaid, a r Manass-

iaid yn bobl ryfelgar, mewn rhan oblegid eu bod yn
agored i ymosodiadau y llwythau Arabaidd ac eraill, ac

mewn rhan hefyd oblegid nad oeddynt hwy eu hunain

mewn un inodd yn anewyllysgar i foddio eu tuedd o

ymweled a thiroedd cymydogaethol fel yspail-filwyr.

' A hwy a wnaethant ryfel yn erbyn yr ILìgariaid, a

Jetur, a Nephis, a Nodab ; a hwy a gaethgludasant eu

hauifeiliaid hwynt, o'u camelod hwynt 50,000, ac o'u

defaid 250,000, ac o'u hasynod 2000, ac o ddynion

100,000. A hwy a drigasant yn eu Ile hwynt hyd y
caethiwed' (1 Cron. v. 18-22). Mae y rhifedi hyn mor
fawr fel nas gellir Ilai nac amheu nad oes yma ryw gam-
syniad wedi cael ei wneud, gan fod copiwyr yn agored

iawn i wneud carasyhiadau wrth gopiaw rhifau, ac hefyd
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oblegid fod copi Llyfrau y Croniclau, yn gystal a Llyfrau
Samuel a'r Bieninoedd mewu cyflwr mwy anghywir na
llyfrau eraill yr H. D.

Darfu i'r llwythau hyn, fel eu brodyr ar y tu gorllewinol

i'rlorddonen'droseddu yn erbynDuw eu tadau,a phuteinio
ar ol duwiau pobl y wlad.' ' A Duw a annogodd yspryd
Pul brenin Assyria, ac yspryd Tilgath-pilneser brenin
Assyria, ac a'u caethgiudodd hwynt ac a'u dug hwynt i

Halah, a Habor, a Hara, ac i afon Gozan, hyd y dydd
hwn' (v. 25, 26). Ymddengys ddarfod i'r Ammoniaid a'r

Moabiaid wedi hyn gymeryd meddiant o'u gwlad, a
thrigo yn eu dinasoedd (Jer. xlix. 1 ; xlviii. 1 8-24).

2. Gad, afon, 2 Sam. xxiv. 5. Oddiwrth fod Aroer
yn cael ei henwi mewn cysylltiad â hi yr ydys wedi
tybied yn naturiol taw yr afon Arnon ydoedd ; ond ter-

fyn deheuol llwyth Eeuben ydoedd Amon, ac felly yr
oedd yn mhell oddiwrth diriogaeth Gad. Dealla Gesen-
ius wrthi yr afon Jabboc, yr hon a ymarllwys i'r lor-

ddonen ar y dehau o Fôr Tiberias (1.57).

3. Gad, prophwyd yr hwn flagurodd yn amser Dafydd.
Yr oedd ef yn un o'i ganlynwyr boreuol, gan iddo ymuno
ag ef yn fuan ar ol iddo adael Uys Saul (1 Sam. xxii. 5)

;

ac ymdd-engys iddo fyw hyd yn agos i ddiwedd ei

deyrnasiad, oblegid efe ddaeth â'r cynygiad y cai ei

ddewisiad o newyn, rhyfel, neu haint fel cosb am rifo

y bobl ; a'r hwn, pan ddarfu Daíydd ddewis yr haint,

ac yr attaliwyd hi, a'i cyfarwyddodd i ' gyfodi allor i'r

Arglwydd yn llawr dyrnu Arafnah y Jebusiad' (2 Sam.
xxiv. 11-18). Gelwir Gad yn weledydd Dafydd. Darfu
iddo ef, yn gystal a Nathan y prophwyd, gymeryd rhan
yn y gorchwyl o drefnu gwasauaeth canut yr Arglwydd
(2 Cron. xxix. 25). Ymddengys hefyd iddo ysgrifenu
Uyfr yn cynwys hanes bywyd Dafydd: 'Ac am weithred-
oedd cyntaf a diweddaf y brenin Dafydd, wele y maent
yn ysgrifenedig yn ngeiriau Samuel y gweledydd, ac yn
ngeiiiau Nathan y prophwyd, ac yn ngeiriau Gad y
gweledydd' (1 Cron. xxix. 29, 30).

GAD'ARA, diuas yn y wlad ar y dwyrain i'r lor-

ddonen. Geilw Josephus hi yn brif ddinas Persea, ac
a'i darlunia fel lle o gryn gadernid. Geilw hi yn ddinas,

Poegaidd, a dywed y cynwysai lawer o drigolion cyf-

oethog (Joseph. irars, iv. 7. 3; Äntíg. xvii. 11. 4). DyAved
hen ysgrifenwyr fod fíynonau poethion yn y gymydog-
aeth ; a dywed Epiphanius fod yn agos i Gadara ogofau
wedi eu naddu yn y graig, a elwid yn feddau {Jour. Sac.

Lit. July, 1854, vi. 286). Oddiwrth yr amgylchiadau
hyn, Avedi eu cydmaru â darluniad B;irckhardt o adfeil-

iau lle a elwir Um Keis, yr ydys wedi casglu y sefant ar

yr un man a Gadara. ' Yr oedd,' eb efe, 'yr hen dref

wedi ei hadeiladu o gwmpas bryn, yr hwn yw y man
uchaf yn y gymydogaeth. Ar y dwyrain i'r bryn mae
nifer mawr o ogofau yn y graig galch, rhai o ba rai a
gawsant eu heangu a'u gwneud yn drigianol ; ac mae
eraill o honynt wedi cael eu defnyddio fel beddau.' 'Mae
yn gyfleuedig ar grib cadwyn o fynyddau a derfynant
ddyttryn Llyn Tiberias a'r lorddonen ar y dwyrain.'
Darlunia wedi hyn y fíynonau poethion wrth odre y bryn
ar ba un y mae y ddinas wedi ei hadeiladu (Burckhardt,
Trav. Sijr. 270, 271, 276). Mae adfeiliau yr hen ddinas
yn gryn eang. Heblaw sylfeiui rhestr gyfan o dai, mae
dau chwareudy ar y tu gogleddol a dwyreinol i'r dref, y
blaenaf wedi ei gwbl ddinystrio, ond yr olaf mewn cadwr-

aeth gryn dda, ac yn hardd iawn; rnae colofnau a phen-
ynau drylliedig yn gorwedd yn mhob cyfeiryd. ' Mae
muriau yr hen Gadara,' medd Irby, ' yn weledig yn awr.
O'u mewn mae palmant y ddinas yn hawdd i'w ganfod,
ac olion y cerbydau yn amlwg ar y ceryg.' ' Tua'r
gogledd mae y Necropolis. Mae y beddau, y rhai ydyut
oU dan y ddaear, wedi eu naddu allan o'r graig ; mae y
drysau yn rhai cadarn iawn. a chwedi eu tori allan o
ddarnau mawrion o gareg. Mae rhai o honynt yn sefyll

yn awr, ac yn troi ai eu colynau. Nid yw y colyn ond
rhan o'r gareg, a chwedi ei osod yn y soclcét a dorwyd yn
y graig- Mae gwynebau y drysau wedi eu tori ar lun
panels' (Irby, Trav. .90).

Yr oedd gwlad y Gadareniaid yn olygfan un o wyrthiau
hynotaf ein Harglwydd, sef iachâd y ddau ddyn cyth-
reuhg (Matt. viii. 28-34 ; Marc v. 1-19 ; Luc viii.

26-40) ; ac yma nis gallwn lai na sylwi ar rai amgylch-
iadau bychain ac sydd yn cadarnhau hanes yr efengylwyr.
Oddiwrth yr hanes a roddir yn awr ymddengys fod ogof-
au wedi eu naddu yn y creigiau, y rhai a ddefnyddid fel

beddau, tra yr oedd rhai o honynt yn drigianol. Yn awr,

dywed Luc am y dyn cythreulig, ' Ac nid arhosai mewn
t, ond yn y beddau:' dywed Marc, ' Ac yn wastad nos

a dydd yr oedd efe yn y mynyddoedd, ac yu mhlith y
beddau :' a dywed Matthew, 'Dau ddieflig a gyfarfuant

ag ef, y rhai a ddeuent o'r beddau, yn dra flfyrnig, fel na

allai neb fyned y ffbrdd hono.' Gan fod moch, yn ol cyf-

raith Moses, yn greaduriaid aflan, a chan y cyfrifid eu

cig yn fíieidd-dra gan yr luddewon, ymddengys braidd

yn hynod y ceid cenfaint fawr o honynt yn pori yno, ond

cyfrifir am hyn gan y fíaith taw dinas Roegaidd ydoedd

Gadara. Gallasai y wlad fod yn wastadedd llyfn marw;
ond darlunir ef gan yr efengylwyr fel gwlad lle yr oedd

bryniau neu fynyddoedd. Nis gall fod yn anmhriodol i

sylwi yu mhellach, nad yw golygfan y gwyrth wedi ei

osod yn Gadara, ond yn ' ngwlad y Gadareniaid,' nid pell

o Fôr Tiberias, tra yr ymddengys fod Gadara ychydig

fiUtiroedd o bellder oddi yno.

GAFR, creadur eithaf adnabyddus, o ba un mae am-

rywiaethau lawer. Mae yr afr,' medd Buffbn, ' yn gryf-

ach, ysgafnach, mwy gwisgi, a llai ofnus na'r ddafad.
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Mae yn fywiog, chwimllyd, crwyclrol, a chnawdwyllt. Nid

lieb lawer o drafferth y gellir ei gyfyngu, a hoffii ddringo,

sefyll, ac hyd yn od gysgu ar leíydd uchel a chribog.

Creadur cryf caled yw, a hawdd ei gadw, gan y medr

bori \in niath o blanigyn, ac ni niweidir gan braidd uu

peth poradwy. Medr ymgynual ar dir gruglyd, diífrwyth,

a diwrtalth.
" Mae ansefydÌogrwydd ei clyniher i'w ganfod

yn afreoleidd-dra ei weithredoedd. Cerdda, erys yn ddi-

symwth, rhed, neidia, dynesa neu ymneilldiia ; dengys ei

hun neu yraguddia, neu tfy ymaith, fel pe dan ddyhmwad
dîm ond cliwim, ac heb un achos arall ond bywiogrwydd
direol ei dymhei'.

' Pan yn cydbori â defaid, cymer y geifr y blaen amynt,

a gweithredant fel arweinyddion y ddeadell. Hoffant

bori ar eu penau eu hunain ar benau bryniau, a gwell

ganddynt ranau uchaf a garwaf y mynyddau. Gwnant
niwed diderfyn pan ganiateir iddynt i fyned i ganol yd,

gwinwydd, man goed, neu lìlanigfeydd ifeinc ; oblegid

^:^^^
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bwytant yn wancus rhisgl tyner a changenau tyner coed,
yr hyn a rwystra eu tyíiant. Osgoant lefydd llaitli,

gweinydd corsog, a phorfeydd breision. Nid yn aml y
megir hwynt mewn gwledydd gwastad, lle ni lewyrchant,
a lle mae eu cig bob amser yn ddrwg' (Buffon, Naf. Hist.
iii. 491).

Yr ydym yn ansicr mewn perthynas i ba fath o afr a
sonir am dani yn yr'Ysgrythyrau ; efallai fod cyfeiriad
at ragor nag un math. Ýr ydym yn darllen am '

y geifr
gwylltion ar gopa y creigiau,' ac am fod ' y mynyddoedd
uehel yn noddfa i'r geifr' (1 Sum. xxiv. 2 ; Job xxxix. 1

;

Ps. civ. 1 8). Cedwid Ilawer iawn o eifr gan yr Hebreaid.
Yr oedd mil o eifr gan Nabal, yr hwn a drigai yn ngwlad
fyuyddig Judali (1 Sam. xxv. 2). Felebyrth defnyddid
llawer iawn o eifr a mynnod, yn gystal a defaid ac wyn
(Lef. iii. 12, &c.) Gellid hyd yn od yn y pasg ddefnyddio
mynn yn gystal ag oen (Exod. xii. 1). Yn y defnydd a
wneu" yn bresenol o eifr raae genym enghreifftiau o'r defn-

ydd a wneid o honynt yn yr hen amseroedd. Defnyddir
llaeth geifr yn fwyd, yn enwedig mewn gwledydd myn-
yddig creigog, lle cedwir Ilawer o honynt. Felly y gwneid
yn miilith yr Hebreaid : 'Ti a gei,' medd Solomou, 'ddigon

o laeth geifr yn fwyd i ti, yn fwyd i'th dylwyth, ac yn
gynnaliaeth i'th lancesau' (Diar. xxvii. 27). Er nad yw
cig geifr yn ílasus iawn i'r rhai sydd anghynefìn ag ef,

etto mae cig mynn yn ddeintiol iawn, a gwell gan lawer ef

na chig oen. Yn yr hen amser ymddengys y mawr fwyri-

heid ef ' Dos,' medd lîebeccah wrth Jacob, pan yr oedd
hi ýn cynllwyno i dwyllo ei gwr oedranus, ac i gael ei

fenditli dadol i'w dewis-fab ieuangaf, 'yn awr i'r praidd, a

chymer i mi oddi yno ddau fynn gafr da, ac mi a'u gwnaf
hwynt yn fwyd blasus i'th dad, o'r fath a gar efe ' (Gen.

xxvii. 9; gwel hefyd xxxvii. 17; Barn. vi. 19). Mae
blew rhai mathau o eifr yn werthfawr iawn, ac yn cael ei

ddefnyddio gan y Tyrciaid ac eraill i wneud camlefs o

hono, y rhai a wnant wisgoedd defnyddiol. Yn yr un
modd, yn mhlith yr Hebreaid, nyddid a
gwauid blew geifr, a gwnawd lleni o hono
i fod yn babell-len ar y tabernacl (Exod.

XXXV. 26; XXXvi. 14, 18). Mae geifr y
Dwyrain yn gyffredin yn dduon, a chan

fod y brethyn a wneir o'u blew yn ddu
hefyd, defnyddir ef yn gytfredin gan yr
Arabiaid fel Ileni i'w pebyll, a dyna y
rheswm yr ymddengys eu pebyll yn ddu-
on (Haclcett, Illusf. 3G).

GA'IUS, enw mAvy nac un o'r dychwel-
ediofion boreuol at Gristionoaaeth a enwir

yn y T. N., ond gan nad yw bob am.ser

yn hawdd i'w gwahaniaethu, cyfeiriwn at

y gwahanol hanesion roddir am danynt

:

— 1. Gaius, un o'rddau berson a fedydd-

iwyd gan Paul yn Corinth (1 Cor. i. 14),

yr hwn ydoedd lettywr Paul ar yr amser
yr ysgrifenodd ei Iythyr at y Rhufeiniaid,

ac annerchiad yr hwn a ddeníyn at y
Cristionogion yn Phufain (lihuí xvi. 23).

2. Yn Act. xix. 29 yr ydym yn darllen

am ' Gaius ac Aristarchus o Macedonia,
cydymdeithion Paul,' y rhai oedd gyd ag
ef yn Ephesus, ac ar yr achlysur o'r ter-

fysg a gyfodwyd gan Denìetrius y gof
arian, cipiodd y terfysgwyr hwynt, ' ac a ruthrasant yn
imf'ryd i'r orsedd.' 3. Yn Act. xx. 4 mae coffa am 'Gaius

Derbe,' yn mhlith y cyfeillion ac a aethant gyda Paul i

Asia ar yr achlysur o'i daith olaf i Jerusalem. 4. 'Gaius

anwyl,' at yr hwn yr ysgrifénodd loan er drydydd epistol,

a'r hwn a ymddengys ei fod yn nodedig arn ei gymeriad
caredig a Ilettygar (3 loan 1-8). Ef'allai mai nid personaii

gwahanol oedd yr oll o'r rhai hyn ; ond pa un ai yr un
personau oedd rhai o honynt, neu j^a rai oedd yr un sydd
yn anmhosibl ei benderfynu.

GALA'TIA, gwlad yn Asia Leiaf, ac yn gyíleuedig

tua'i chanol. Hil o Gauliaid neu Geltiaid oedd ei thrigol-

ion, ac o'r un cyff a thrigolion presenol Ffrainc. Ychydig
ganrifoedd cyn y cyfnod Cristionogol darfu heidiau Iliosog

o'r Gauliaid symud o'u trigfnnau Luropeaidd, ac ymdaenu
yn mhob cyfeiryd. Ynghylch 300 o íîyneddau c.c. darf'u i

araryw Iwythau ac oedd wedi ymsefydlu yn Pannonia, ar

y Danube, a'r Save, oresgyn y gwledj'dd tua'r dehau

—
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Ilyria, Thrace, Thessaly, a Macedonia. Ar ol i rai o'r

Uwythaii hyn ennill Byzantium, a darostwng i dalu teyrn-

ged holl forlan y Propontis, gwnaeth rhan o honynt,

yngliylch 278 c.c. baso i Asia Leiaf, ac ymdaenii dros yr

holl wlad, gan gario difrod a thrueni gyda hwynt Ue
bynag yr elent ; ond gyrwyd hwynt yn eu hol gan At-
talus, breniu Pergamus, ynghylch 238 C.c, a cliyfyngwyd

hwynt o fewn y dalaeth ganolbwyntaidd, yr hon a alwyd
Avedi hyn yn Galatia. Yn 189 c.c. dygwyd hwynt dan
lywodraetli Ehtifain gan Manhus, ond caniatteid iddynt

gael eu tywysogion eu hunain. Yr olaf o'r rhai hyn oedd
Amyutas, yr liwn a lofruddiwyd 26 C.C, a gwnaeth Augus-
tus droi Galatia yn dalaeth Pufeinig (Davidson, Introd.

K T. ii. 287).

Galatia y T. N. ydoedd mewn ffaith Gaul y Dwyrain.

Gellid galw yr Epistol at y Galatiaid yn fwy llythyrenol a

chywir yn Epistol at y Gauliaid. Pan sonia Livy yn ei

hanes am i-yîel-deithiau y Rhufeiniaid yn Galatia, geilw

drigolion y wlad bob amser yn Gauliaid. Pan sonia yr

haneswyr Groegaidd am drigolion hen Ffranic, y gair a

arferant am danynt yw Galatiaid. Nid yw y ddau air

ond Groeg a Lladin am yr un enw harharaidd (Cony-

beare, i. 262).

Ymddengys i Paul sefydlu eglwysi Cristionogol yn
Galatia oddiwrth amryw ranau o'r epistol a ysgrifenodd

attynt megis yn i. 6-8, 11 ; iv. 11, 13. Nid yw, fodd

bynag, yn enwi un o'r trefydd lle y cafodd yr eglwysi

hyn eu ffurfio. Mae ei epistol wedi cael ei ysgrifenu yn
gyffredinol at ' eglwysi Galatia' (i. 2). Ymddengys oddi

wrth yr Actau iddo ymweled ddwy waith a Galatia ; yn
gyntaf gyda Silas a Timotheus (xvi. 6), a thro arall ar ol

dychwelyd i Jerusalem, pan y dywedir iddo ' dramwy
tiwy wlad Galatia mewn trefu, a chadarnau yr holl

ddisgyblion' (xviii. 23)—adroddiad a gynwys fod dych-
weledigiou wedi cael eu gwneud yn flaenorol yn y tal-

aethau hyn. Yn 2 Tim. iv. 10, Paul, pan yn ugolwg
angeu, a ysgrifena i ddweud fod Crescens wedi ymadael
i Galatia ; ac ysgrifena Pedr ei Epistol Cyntaf at y
' dyeithriaid ai' wasgar ar hyd Pontus, Galatia, Cappa-
docia, Asia, a Bithynia' (i. 1).

Yn y Galatiaid at y rhai yr ysgrifenwyd ejíistol Paul
ni ganfyddwn debygolr'wydd mawr i drigolion Ffrainc yn
ein hamser ni. Yr oeddynt yn bobl a dderbyniasant yr
apostol ' megis angel Duw, megis Crist lesu ;' y rhai, 'pe

buasai yn bosibl, a dynasent eu llygaid, ac a'u rhoisent

iddo ;' ' y rhai a redasant yn dda, ond a gymerasant eu
rhwystro ;' ' y rhai a symudwyd mor fuan oddwrth yr
hwn a'i galwodd ;' 'y rhai a lygad-dynwyd gan eu hath-

rawon newydd fel nad ufuddhaent i'r gwiriouedd,' a'r

rhai, wedi ymranii yn eu plith eu hunain oeddynt barod
i'gnoi a thraflyncu eu gilydd' (Gal. i. G, 7;iii. 1 ; iv. 14,15;
V. 15). Nid cîychymyg yn unig sydd yn cael yn yr ym-
adroddion hyn arwyddion o gymeriad yr hil hynod hono
o bobl ac y mae pob ysgrifenydd o Cesar i Thierry wedi
eu darlunio fel rhai a dderbyniant argraphiadau yn
fuan, a'r rhai ydynt agored i gyfnewidiadau disymwth
—pobl ac y rnae eu cyfnewidioldeb yn ogyfuwch â'u

brwdfrydedd.

GAL'BANUM, un o'r elfenau a wnai i fynu y perarogl
santaidd a osodid ger bron y dystiolaeth o fewn pabell y
cyfarfod (Exod. xxx. 34-36). Gtim resin ac arogl cryf

yn perthyn iddo, a dygir i'r wlad hon mewn rhan o

Smyrna, ac mewn rhan o'r India (Thomson, Mat. Med. iL

165) ; ond er ei fod yn adnabyddus cyhyd, y mae hyd y
dydd heddyw gryn amrywiaeth barn ynghylch y plan-
igyn a'i cynyrcha.

GAL'ILËA, rhan eang o wlad yn ngogledd Canaan, ac
ar y gorllewin i Fôr Tiberias. Gynt cyfyngid yr enw i'r

rlianaii mwyaf gogledd-orllewinol o'r wlad. Yn nydd-
iau Josua appwyntiwyd ' Cedes yn Galilea, yn Myn-
ydd Naphtali,' yn un o'r dinasoedd noddfa (Jos. xx. 7);

'ac o Iwyth Naphtali, Cedes yn Galilea, a'i meusydd
pentrefol' a roddwyd i'r Lefiaid (xxi. 32 ; 1 Cron. vi. 76).

llhoddodd Solomon i Hiram, brenin Tyrus, fel cydnab-
yddiaeth am y cymhorth a roddasai iddo pan yn adeiladu

y deml ac adeiladau eraill, 'ugain o ddinasoedd yn ngwlad
Galilea' (1 Bren. ix. 10-13), y rhai yn ddiau oeddynt
gyfleuedig yn agos i Phenicia, ei diriogaetli ei hun.
Darfu i Tiglath-pileser, brenin Assyria, ennill Ijon, ac
Abel-beth-maachah, a Janoah, a Cedes, a IIazor, a Gilead,

a Galilea, hoU wlad Naphtali, ac a'u caethgludodd i As-
syria (2 Bren. xv. 29). Mae y rhan fwyaf o'r pnwau
hyn yn pwynto at ranau gogleddol gwlad Israel, ac yn
neiUduol y gogledd-orllewin ; ac y mae y rhestriad yn
arwain i'r dybiaeth nad oedd Galilea ar y pryd ond rhan
go fechan o wlad. Y mae, fodd bynag, adnod yn Esaiah

yn yr hon yr ymddengys y cymhwysir yr enw Galilea at

ran o wlad ar yr ochr ddwyreiniol i'r lorddonen :
' Ac

wedi hyny yn ddwysach y cystuddiodd hi wrth ffordd y
môr, tu hwnt i'r lorddonen, yn Galilea y cenedloedd'

(Esa. ix. 1). Cyfeirir at yr adnod hon gan Matthew :

' Tir Zabulon, a thir Najihtali, wrth ffordd y mor, tu
hwnt i'r lorddonen, Galilea y cenedloedd' (iv. 15). Oddi
wrth yr iaith a ddefnyddir yn y ddwy adnod hyn, mae
rhai wedi casglu, ac nid yn annaturiol, fod ' Galilea y
cenedloedd' yn gyfleuedig ar y tu dwyreiniol i'rlorddonen,

ac y cymerai i mewn raii go helaeth o randir yr hanner

ddwyreiniol o Manasseh ; a thybient iddi dderbyn yr enw
hwn oblegid yr ymylai ar wledydd j^^aganaidd Syria ac

Arabia, ac y trigai yno niferi Uiosog o genedloedd gyd á'r

IuddeAvon. Ond dylid sylwi er taw ystyr wreiddiol a

mwyaf cyffredin y gair Hebraeg "135? «'' ;'/?" oclir arall, etto

mewn amryw adnodau arferir ef i arwyddo ar yr ocìir liyn,

megis yn Jos. v. 1 ; ix. 1 ; xii. 7 ; 1 Cron. xxvi. 30 ; ac

er yr arferir y gair Groeg irepay i arwyddo yr ochr arall,

etto ymddengys fod iddo yr ystyr o yn agos, neu o gylcli,

ond darllen Num. xxxii. 19, Sept. (Doddridge, Ex]}os. i.

190). Yr ydym yn anewyllysgar i fabwysiadu yr ystyr

Uai cyffedin sydd i'r gair yn hytrach na'r un arferol, etto

yma tueddir ni i wneud felly ; oblegid er y sonir mor
aml am Galilea yn yr Ysgrythyrau, ac hefyd gan y.sgrif-

enwyr eraill, etto, gyd â'r eithriad unigol bresenol, nid

oes genym un prawf fod un rhan o honi yn gyfleuedig

ar y tu dwyreiniol i'r lorddonen. Yn Maccab. v. 15,

cyfarfyddwn hyd yn od â'r geiriau ' holl GalUea y cenedl-

oedd' mewn cysylltiad a ddengys yn amlwg ei bod ar y
tu gorUewinoI i'r afon hono. Dyma hanes Galilea gan
Josephus :

' Yn awr,' eb efe, 'mae Phenicia a Syria yn
cwmpasu y ddwy Galilea, sef yr uchaf a'r isaf Amgylchir

hvi^-nt tua'r dwyrain gau deríynau tiriogaeth berthynol i

Ptolemais a chan Carmel, yr hwn fynydd a berthynai gynt
i'r Galileaid, ond yn awr a berthynai i'r Tyriaid. Am-
gylchir hwynt ar y dehau gan Samaria a Scythopolis,

cybelled ac afon yr lorddonen ; ar y dwyrain gan Hip-
34
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pene a Gadaris, ac hefyd gan Gaulanitis a therfynavi

teyrnas Agrippa; aragylchir eu rhanau gogleddol gan

Tyrus a gwlad y Tyriaid. Gyda golwg ar Gahlea Isaf,

ymestyn o Tiberias i Zabulon ; ac o'r llefydd arforawl,

Ptolemais yw ei chymydog. Ei lled a gymerir o bentref

a elwir Xaloth, yr hwn a orwedd yn y gwastadedd mawr
cybelled a Bersabe, o ba un hefyd y cymerir lled Gahlea

Uchaf, cybelled a'r pentref Baca, yr hwn a rana wlad y
Tyriaid oddi wrtho. Ei hyd a gymerir o Meloth i Thela,

pentref yn agos i'r lorddonen (JFctrs, iii. 3. 1). Mae yn
debygol fod Gahlea y T. N. yn wlad eangach yn amser

ein Harglwydd nac yr oedd yn yr hen amserau cyn
hyny. Cyfatebai Gahlea y T. N., yr hon oedd prif olyg-

fan bywyd a gweinidogaeth ein Harglwydd, â Gahlea
Josephvis, tra y cyfatebai ' Gahlea y cenedloedd' i'r hyn
eilw ef yn Gahlea Uchaf, sef rhan o'r wlad a orweddai yn
agos i Phenicia, a'r hon, efallai, a boblogid gan lawer o'r

paganiaid cymydogaethol, megis y Tyriaid a'r Syriaid, yn
gystal a chan yr luddewon.

Nid oedd y Gahleaid yn amser ein Harglwydd
mewn llawer o fri, yn enwedig gyda golwg ar gyn-
ysgaethu athraw crefyddol (loan i. 46 ; vii. 52) ; etto

efaUai na wahaniaethent oddi wrth y UeiU o'u cyd-

wladwyr gyda golwg a'r gadw ordinhadau deddf Moses
(Luc ii. 41-44; iv. 14-16, 31; xiii. 1; loan iv. 45).

Siaradent amryw-iaith (ch'alect) lygredig o iaith y wlad;

ac wrth y dialect yma yr adwaenwyd Pedr, er gwadu
o hono ei Feistr, fel un o'i gaulynwyr (Matt. xxvi.

73 ; Marc xiv. 70). Mewn íFordd o syndod y darfu

i'r bobl ddweud wrth eu gilydd ar ddydd y Pentecost,

'Wele, onid Galileaid yw y rhai hyn oll sydd yn Uefaru?'

(Act. ii. 7). Darfu i'r Gahleaid gymeryd rlian welthgar
yn y cystuddiau a gyfodasant yn y wlad ar ol marwol-
aeth Herod (Act. v. 37). Yr oeddynt o gymeriad ter-

fysglyd, a nodweddid hwynt gan eu gwrthwynebrwydd
i'r lihufeiniaid. Cyfeiria ein Harglwydd at y ' GalUeaid

y cymysgasai PUat eu gwaed ynghyd â'u haberthau'

(Luc xiii. 1). Pa un a achoswyd hyn gan ryw weithred-

oedd terfysglyd o'r eiddynt hwy, neu trwy ei lywodraeth
ormesol fympwyol ei hun, nid yw yn ymddangos.
GA'LIO, brawd Seneca, y moeswerswr paganaidd, a

mab mabwysiedig Lucius Junius Galio, oddiwrtli yr hwn
y derbyniodd ei enw. O dan yr ymerawdwyr Claudius

a Nero yr oedd ef yn rhaglaw Achaia. Ynghylch o.C. 54,

pan y darfu i'r luddewon, oblegid eu Uid at Paul, yr hwn
oedd wedi Uwyddo i ddychwelyd Uawer o'r Corinthiaid

at Gristionogaeth, ei hisgo ger bron brawdle Gaho fel un
euog o ddysgu dyniou i addoU Duw yu groes i'r ddeddf

;

fel yr oedd Paul yn myned i atteb drosto ei hun, GaUo,
yr hwn oedd o dymher fwyn—adwaenid ef wrth yr enw

• dulcis (melys) Gaho—a ddywedodd wrth yr luddewon,
pe buasai eu cyhuddiadau yu erbyn Paul o natur cyfraith-

droseddau, golygasai ei hun dan angenrhaid i roddi
gwrandawiad iddynt ; ond gan na pherthynent ond i

ddadleuon ofer ynghylch eu deddf hwynt, gyrodd hwynt
oddi ger bron ei orseddfainc. Darfu i'r Groegiaid pagan-
aidd, yn falch o'r cyfleusdra i dramgwyddo yr luddewon,
ymaflyd yn Sosthenes, prif lywydd y synagog a'i guro
ger bron y frawdle, heb i Galio ymyraeth dim a'r matter
(Act. xviü. 12-17). Yn mhen rhai blyneddau ar ol hyn
gosodwyd Gaho i farwolaeth trwy orchymyn Nero.
Mae enw Galio yn rhyw sut wedi dyfod i fod yn un

diarebol am ddyn difatter am grefydd, ond yn ddiachos.

Gwnaeth ef, er ei glod, beidio talu sylw i gyhuddiadau
yr luddewon yn erbyn Paul ; a phan ddarfu i'r Groeg-
iaid guro Sosthenes, yr hwn yn debygol a ddaethai yn
mlaen fel ei gyhuddwr, ni wnaeth gyfryngu er mwyn ei

ddiogehvch, gan olygu efaUai, ac nid yn anghywir, yr
haeddai yr oll a gawsai.

GALW sydd air a arferir mewn amrywiol ystyron yn
yr Ysgrythyrau, ond y mae felly hefyd mewn iaith gyff"-

redin ; nid ofynant, gan mwyaf, am un eglurhad. Ni
sylwn ond yn unig ar ddau neu dri ystyr yn mha rai yr
arferir ef yn yr Ysgrythyrau. 1. Gwahodd a thynu
pechaduriaid i undeb â Christ, trwy bregethiad y gair, a
gweithrediad yr Yspryd Glân. Trwy hyn yr argyhoeddir
dyn o'i bechod a'i drueni, y goleuir ei feddwl trwy wyb-
odaeth o Grist fel un abl ac ewyUysgar i'w achub, yr
adnewyddir ei ewyUys, ac y perswadir ac y nerthir ef i

wneud derbyniad o lesu Grist fel y cynygir ef iddo yn yr
efengyL Mae yr alwad hon yn ol hwriad Duw, gyda gohvg
ar bersonau, amser, a duU (Rhuf viii. 28 ; 2 Tim. i. 9). Mae
yn benarghyyddiaethol a rhad; nid Uawer o rai doethion,

nid Uawer o rai galhiog, nid Uawer o rai boneddigion a
alwyd (1 Cron. i. 26, 27). Mae'r ahvedigaeth yn un ucTiel,

mae yn dyfod oddiwrth y Goruchaf, ac yn ein dwyn i

berthynas â'r gogoniant a'r dedwyddwch uchaf (Pliil. Ui.

14). Mae yn santaidd yn ei hawdwr, ei hofíerynau, a'i

hamcan. Gan ein bod yn cael ein galw gan aUu gogon-
eddus a rhinwedd hoUaUuog gras Duw, felly fe'n gelwir

i ogoniant a rhinicedd, i santeiddrwydd a dedwyddwch
(2 Pedr i. 3). Mae yn alwad ìie/òl, yn dyfod o'r nefoedd,

ac yn ein parotoi ar gyfer y nefoedd (Heb. iii. 1). Mae
hi yn ddiedifarhaus, gan na wna Duw fwrw neb ymaith
ac sydd wedi cael eu tynu atto (Phuí xi. 29; viii. 30, 38,

39). 2. Cael eu galv/; bod, ond yn gyftredin yn cynwys

y drychfeddwl o fod yn gydnabyddedig
, y peth a elwir

felly. Dyma yr ystyr cyffredin i'r gair yn yr Ysgrythyr,

ac y mae yn briodol i syhvi arno. ' Gelwir ei enw ef

Rhyfeddol, Cynghorwr, y Duw cadarn, Tad tragywyddol-

deb, Tywysog tangnefedd' (Esa. ix. 6)—h.y., ' efe a fydd

Phyfeddol, Cynghorwr, y Duw cadarn,' &c. ' Canys
gwyddwn y byddid Iwyr anffyddlon, a'th alw o'r groth

yn droseddwr ' (xlviii. 8)—h.y., ' yr oeddit yn droseddwr
o'r groth.' 'Gwelwch pa fath gariad a roes y Tad arnom,

fel y'n gelwid yn feibion i Dduw' (1 loan iii. 1)—h.y.,
' fel y byddem ni yn fcibion i Dduw.' 3. Galw Duio yn
dyst ar enaid un ydyw appelio atto am wirionedd yr hyn
ddywedir (2 Cor. i. 23).

GALLU. 1. Nerth (Hos. xii. 3, 4). 2. Awdurdod a

hawl i lywodraethu teyrnasoedd, dinasoedd, neu ddos-

peirth o ddynion (IMatt. ix. 6). 3. Braint (loan i. 12).

4. Rhyddid (1 Cor. ix. 4, 6). 5. Grym, nerth gorfodol

(Ezra iv. 23). Gelwir Duw yn allu ar gyfrif ei nerth a'i

awdurdod diderfyn (Matt. xxvi. 64). Gelwir Crist croes-

hoeledig yn aUu Duw ;
yn nghyfansoddiad ei berson

Duw-ddyn, ac yn ei s^vydd a'r cyflawniad o honi, wrth

brynu, argyhoeddi, a maddeu i bechaduriaid mae nerth

ac awdurdod Duw yn cael eu hamlygu mewn modd
rhyfeddol (1 Cor. i. 24). Gelwir yr Yspryd Glan yn
nerth neu allu y Goruchaf i ddangos y gallu a'r efieithiol-

deb anfeidrol trwy yr hwn y gweithredodd yn nghnawd-
oliad Crist, ac yn iachawdwriaeth dynion (Luc i. 35).

Gelwir angelion, da a drwg, yn nerthoedd : maent
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hwy, pan awdurdodir hwynt gan Dduw, neu pan rydd

iddynt ganiatad, yn alluog i gyflawni gweitlu-edoedd

mawrion a grymus ac nas medr neb creaduriaid eraill eu

cyflawni (Col. i. 16 ; Eph. vi. 12). Mae ustusiaid neu
swyddogion gwladol yn alluoedd neu nerthoedd ; maent
wedi eu gwisgo ag awdurdod, yn Uywodraethu ar eraill,

ac yn abl i wneud llawer nas medr eraill ei wneud
(Rhuf. xiii. 1).

' Mae pob galhi wedi ei roddi i Grist yn

y nefoedd ac ar y ddaiar
;

' mae wedi ei wisgo â'r awdur-

dod uchaf ar yr holl greadigaeth fyw a difywyd, rhesymol

a direswm, ac mewn modd arbenig ar yr eglwys weledig

ac anweledig ; ac efe a arfer yr awdurdod hon ar ran ei

weision er dwyn yn mlaen achosion ei deyrnas (Matt.

xxviii. 18). Darostwng bob gaUu pan yn niwedd y byd

y dihatra bob rheolwr, gwladol ac eglwysig, o'r awdurdod
a arferent yn flaenorol, a gesyd deríyn ar swyddi yr vistus

a'r weinidogaeth (1 Cor. xv. 24). Yr oedd gaUu gan
Jacob pan y gorchfygodd yr angél: ti^wy weddi daer

cyrhaeddodd y bendithion a ddymunai (Gen. xxxii. 28).

Nerthoedd neu alluoedd y byd a ddaw ydyw dylanwadau
grymus a gweithrediadau gwyrthiol yr Yspryd Glân(Heb.
vi. 5). Gall yr arwydda sighad nerthoedd, neu aUuoedd

y nefoedd, arwyddion yn yr wybr, a dymchwehad rlieolwyr

yr eglwys a'r wladwriaeth luddewig, a thywylhad goleu-

adau'r nen cyn y farn ddiweddaf (Matt. xxiv. 29). Mae
nertli marwolaeth gan Satan ; dychryna ddynion ag ofn

marwohietli ; ac fe a'u poenydia yn yr ail farwolaeth

(Heb. ii. 14). Mae bywyd ac angeiT yn ngallu y tafod ;

mae llawer a fyno'r tafod ag achosi angeu neu fywyd
(Diar. xviii. 21). Gelwir jaen neu wyneb-orchudd yn
awdurdod, gan yr arddengys ei bod yn ddarostyngedig i

awdurdod ei gwr (1 Cor. xi. 10). Yn yr adgyfodiad

cyfodir y saint mewn nertli ; bydd eu cyrph yn drag}'-

wyddol rydd oddiwrth bob gwendid, a byddant yn abl

dwyn tragywydd bwys y gogoniant á pha un eu gwisgir,

a chyflawni y dyledswyddau mawrion a phwysig y cant

eu galw i'w cyflawni (1 Cor. xv. 43).

GAMA'LIEL, Pharisead nodedig a doctor yn y gyf-

raith luddewig, ac wrth draed yr hwn y dygwyd Paul i

fynu. Pan, heb fod yn hir ar ol esgyniad ein Harglwydd,

y cynygodd y cynghor luddewig osod yr apostohon i

farwolaeth, cynghorodd Gamahel hwynt i'w gadael yn
llonydd ; oblegid os twyllwyr oeddynt, yr ymddangosai
eu flbhneb yn fuan, ac y deuai eu hoU gynlhui i'r dim,

megis yr ydoedd wedi dygwydd i Judas a Tlaeudas; ond
os oedd eu hachos o Dduw, ni fyddai ei wrthwynebu ond
yr un peth ac ymladd yn erbyn Duw. Trwy yr araeth

hon y perswadiodd y cynghor i arbed eu bywydau (Act.

xxii. 3 ; V. 34-40). Dywedir taw wyr yr enwog Hilel

ydoedd Gamahel, yr hwn ydoedd sylfeinydd un o brif

ysgohon yr Iiiddewon, a phenaeth y sanhedrim ludd-
ewig am lawer o flyneddau. Gamahel ydoedd prif addurn
yr ysgol hon. Yr oedd dylanwad mawr gan ei olygiadau
ar yr luddewon ; ac y mae yn ddywediad o eiddo y Tal-

mud ' fod gogoniant y ddeddf wedi diflanu ar ol marwol-
aeth Ptabban Gamahel.' Yr hyn ddywedir yn mhellach
am ei ddychwehad at Gristionogaeth, a'r rban a gymer-
odd yn nghladdedigaeth amrhydeddus Stephan, yr ydjon
yn paso heibio iddo fel peth anheilwng o sylw (Cony-
beare, i. 61).

GAR'IZIM, Mynydd, a Bryn Ebal, oeddynt ddau
fryn yn Samaria, y rhai a ymgyfodent yn uniongyrcbol o'r

dyffiyn yn mha un yr oedd yr hen Sichem yn gyfleuedig,

ac yn yr hwn y mae Nabuhis presenol. Cyfodant o fewn
dau neu dri cham oddiwrth eu gilydd ; Bryn Ebal ar y
gogledd, a'i gopa yn hynod ddiflrwyth a noeth ; Bryii

Garizim ar y dehau, ac hyd yn od ei gopa yn dwyn
arwyddion o wrteithiad. Mae y ddau yn serth a chreigog,

ac yn ymddangosiadol ynghylch 800 o droedfeddi o uch-

der (Robinson, iii. 96). Ar Fryn Ebal, yn ol y copi

Hebraeg, ac ar Fynydd Garizim, yn ol y Samariaid, y
gorchymynwyd i'r Israehaid i ' osod o honynt geryg

mawrion,' ac 'ysgrifenu amynt hoU eii-iau y gyfraith,' ac

'adeiladu aUor i'r Arghvydd eu Duw, ac otfrymu arni

boeth-offrymau, a hedd-aberthau,' a 'bwyta yno, a Uawen-
ychu ger bron >r Arghvydd.' Gorchyraynwyd hwynt
hefyd i sefydlu chwech o'r Uwythau ar Fynydd Garizim

—Simeon, a Lefi, Judah ac Issachar, Joseph a Benjamin,

i fendithio y bobl ; a chwech ar Fryn Ebal i'w meUdithio

—Reuben, Gad, ac Aser, Zabulon, Dan, a Naphtali ; ac

yr oedd y ' Lefiaid i ddweud wrth bob gwr o Israel â Uef

uchel,' a chyhoeddi uwch eu penau y bendithion a'r mell-

dithion, ac fel yr oedd y bendithion a'r melldithion yn
cael eu cyhoeddi yr oedd yr 'hoU bobl i ddweud Amen'
(Deut. xxvii. 28). Mae yn rhaid ei fod yn wasanaeth

dyddorol a difrif-ddwys dros ben, ac yn dueddol i wneud
argraph ddofn a pharhaus ar eu meddyliau. Yn ol gor-

chymyn Moses, awd trwy y gwasanaeth hwn gan genedl

Israel yn fuan ar ol iddynt fyned i mewn i Ganaan dan

arweiniad Josua, amgylchiad a wnai o angenrheidrwydd

ychwanegu yn fawr at ei ystyr (Jos. viii. 30-35). Nid
ymddengys y bwriedid y gwasanaeth hwn i gael ei gyf-

lawni ond unwaith.

Ar Fynydd Garizim adeiladwyd teml i'r Samariaid, a

chafwyd cenad i wneud hyn gan Alexander o Macedon
pan yr oedd. ar ei flbrdd i ddarostwng ymerodraeth Persia.

[Samariaid.]
GAR'LLEG a enwir yn Num. xi. 5 fel un o gynyrch-

ion Uysieuol yr Aipht, y rliai a fwytai yr Israeliaid yn yr

Aipht, ac ar y rhai yr edrychent yn ol yn yr anialwch

gyda galar. Yn ol tystiolaeth yr hynafiaid codid Uawer
o arlleg yn yr Aipht. Mae y Talmud yn dweud y gwnai
yr luddewon flasuso Uawer math o fwyd â garlleg ; ac y
mae yn ddigon hysbys eu bod, fel Uawer o genedloedd

deheuol eraiU, yn parhau i fod yu hoff" o honynt (Rosen.

Bot. 94, 9.5).

GATH, un o ddinasoedd pum arglwydd y Phihstiaid.

Yr oedd hi yn hen iawn, oblegid tra yr oedd Ephraim,
mab Jacob, yn fyw, darfu i ' Avyr Gath ' ladd amryw o'i

feibion (1 Cron. vii. 21, 22). Goliath, yr hwn oedd o hil

y cawri, ac a laddwyd gan Dafydd, a elwir yn 'Goliath o

Gath' (1 Sam. xvii. 4-10, 40-51). Achis, at yr hwn y ffodd

Dafydd pan yn ceisio dianc rhag Saul, a elwir yn 'frenin

Gath' (xxi. 10-15 ; xxvii. 1-7). Gelwid trigolion Gath
yn Githiaid (Jos. xiii. 3); ac y mae yn amgylchiad hynod

fod, ar yr achlysur o wrthryfel Absalom, yn myddin
Dafydd gorph o PhUistiaid, ac iddynt barhau yn flfyddlon

iddo pan y gwnaeth cynifer o'i ddeiliaid ei him ymuno á'

i

fab gwrthryfelgar : 'Yr hoU Cerethiaid, a'r hoU Pelethiaid,

a'r hoU Gethiaid, y chwe chan wr a ddaethai ar ei ol ef

Gath oedd yn cerdded o flaen y brenin;' ac ymddengys
yn mhellach eu bod dan lywyddiad un o'u cydwladwyr

eu hunain, sef 'lttai y Gethiad' (2 Sam. xv. 18-22).

Ymddengys i Gath gael ei dinystrio yn foreu, o'r un Ueiaf
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i goUi ei phwysigrwydd. Cyf'eiria Amos at ryw ddyg-

wyddiad o'r fath (vi. 2); ac nid enwir Gatii gan y proph-

wydi diweddar mewn c/sylltiad â'r pedair dinas arall

berthynol i'r Philistiaid (Amos i. 6-8 ; Jer. xxv. 20 ;

Seph. ii. 4, 5 ; Zech. ix. 5, 6). Nid ydys yn gwybod yn

awr am olion Gath, ac nid oes sicrwydd ynghylch ei sefyll-

fan (Robinsou, Fes. ii. 420).

GATH-HE'PHER, neu Gittah-He'pheh, dinas yn

Gahlea, ac yn enwog fel lle geuedigaeth Jonah y proph-

wyd (Jos. xix. 13 ; 2 Bren. xiv. 25). Dywed Jerome ei

bod yn ddwy fihdir o bellder o Sephoris neu Diocaesarea.

GATH-EIM'MON. Yr oedd dau le o'r enw hyu, un

yn rhandir Dan, ac ar y gorllewin o Jerusalem, a'r llall

yn rliandir hanner llwyth gorllewinol Manasseh. Rhodd-
wyd y ddau i'r Lefiaid o deulu Cohath (Jos. xxi. 24, 25).

Mewn gwlad mor Uawn o winllanoedd a Cíianaan ni raid

i ni ddim synu i gyfarfod ag amryw ddinasoedd o'r enw
Gath, neu ' win-wryf

'

GA'ZA, dinas yn agos i ben dehau-orllewinol Canaan,

ac o fewn taith awr o Fôr y Cauoldir. Mae hi yn mhhth
y cyntaf o'r dinasoedd Canaaneaidd a enwir

yn yr H. D. (Gen. x. 19), a daeth yn enwog
wedi hyn fel un o bum dhias arglwyddi y
Philistiaid. Estynodd Josua ei fuddug-

ohaethau hyd Gaza, ond nid ymddengys
iddo ei henniU (Jos. x. 41; xi. 22 ; xiii. 3).

Ar ol ei farwolaeth ef, fodd bynag, enniU-

odd Judah hi, ynghyd ag Ascelon ac Ecron

a'i therfynau (Barn. i. 1 8). Ünd ni yrwyd

y Philistiaid allan o'r wlad (Barn. iii. 1-3),

a chafodd plant Israel, feÌ cosb am eu

pechodau, eu •'rhoddi yn llaw y Phihstiaid

ddeugain mlynedd' (Barn. x. G, 7; xiii. 1).

Ymddangosodd Samson o'r diwedd fel am-
ddiflfynydd a dialydd ei bobl, a daeth Gaza
yn enwog fel golygfau ei wrhydri, ei gar-

chariad, a'i farwolaeth. Y ddinas hon
oedd terfyn gorllewinol teyrnas Solomon

(1 Bren. iv. 24). Cyhoeddodd y prophwydi
faruedigaethau trymion uwch ei phen (Jer.

XXV. 20 ; xlvii. 5 ; Amos i. 6, 7 ; Seph. ii.
'

4 ; Zech. ix. ^). Tarawyd hi gan Pharaoh,

brenin yr Aipht, yn amser Jeremiah (Jer. xlviL 1); a

dywedir i Cambyses, brenin Persia, yn ei ryfelgyrch yn
erbyn yr Aipht ddodi ei drysoi'au ynddi. Cymerodd
Alexander Fawr Gaza ar ol gwarchae hir ; a chwedi ei

gyffroi gan y gwrthwynebiàd a gyfarfyddodd, ymddygodd
tuag at y llywodraethwr Persiaidd a'i hamddifiynwyr
dewrion eraill yn y modd mwyaf creulon. Yn amser
rhyfeloedd y Maccabeaid yr oedd Gaza yn lle gryn gad-

arn : cadarnhawyd hi gan y Bacchides Syriaidd ; ei meus-
ydd pentrefol a losgwyd gan Jonathan, a chymerwyd
y ddinas gan Simon (1 Maccab. xi. 61 ; xiii. 43). Alex-
ander JanuEeus, brenin yr luddewon, ynghylch 96 c.c.

a'i henniUodd, ac a'i Uwyr ddymchwelodd, ar ol gwarchae
o flwyddyn (Joseph. Anttq. xiii. 13. 3), ond ail adeiladwyd
hi wedi hyn gan y Uywydd mUwraidd PJiufeinig Gabi-
nius (Joseph. Anü'g. xiv. 5. 3). Ehoddodd Augustus hi i

Herod Fawi- (Joseph. Aìîtiq. xv. 7. 3) ; ac ar ol ei farwol-
aeth ef chwanegwyd hi at diriogaeth Syria (Joseph. Aìitiq.

xvii. 11. 4). Ynghylch o.c. 65, yn ystod llywodraeth y
procurator Gessius Florus, cafodd Gaza a dinasoedd eraUl

eu gwneud yn garneddau gan yr luddewon gwrthryfelgar.

Etto nid oedd y dit'rod hwn efallai oud rhanol, neu dym-
horol, oblegid mae arian Gaza, yn dwyn delw ac argi-aph

Titus, Adrian, ac ymerawdwyr eraiU ar glawr, a dangos-
ant o'r un Ueiaf fod y ddinas yn lle pwysig yn fuan iawn
ar ol dinystr Jerusalem.

'Ar y fíbrdd sydd yn myned i waered o Jerusalem i

Gaza' y cyfarfyddodd Phylip â'r eunuch ac y bedyddiodd
ef (Act. viii. 26); ac er y gelwir hi ' Gaza, yr hon sydd
anghyfanedd,' y mae hyn yn debygol idd ei ddeall nid am
y ddinas ei hun, ond am y wlad oddi amgylch, yr hyn, yn
iaith y T. N., a aUasid alw yn anghyfanedd, gan ei bod
heb benti'efi, ac heb ond ychydig drigolion, yr hyn yw
sefyllfa bresenol y lle.

Yn ystod y chwech canrif cyntaf o'r cyfnod Cristionogol

ymddengys fod egiwys Gristionogol yn Gaza, a chofî'heir

am ei hesgobion mewn Uawer o'r hen gymanfaoedd. Yma
y darfa Cystenyn adeiladu eglwys orwych, ac a'i galwodd
yn Constantia, oddiwrth enw ei fab, ac a'i gwnaeth yn
ddinas rydd ; ond gwnaeth Julian ei hymddifadu o'i hoU

freintiau yn mhen deng mlynedd ar hugain neu ddeugain

wedi hyn. Yn o.c. 634 ennUlwyd hi gan lywyddion Abu
Bekr, y caliph cyntaf Cymerodd rhai o frwydrau mwyaf
pwysig Rhyfelwyr y Groes le yn y gymydogaeth. Yn y
ddeuddegfed ganrif cawn y Ue dan Avarcheidiaeth milwr-

aidd y Enights Templars. Syrthiodd yn y diwedd i

ddwyiaw Saladin, o.c. 1 1 70.

Mae yn rhaid fod Gaza wedi adfywio yn fawr er dech-

reuad y ddeunawfed ganrií Yn Ì707, pan welodd Syr

Paul Lucas y Ue, nid oedd fawr well na charnedd o

adfeiliau, ac ynghylch 400 o bobl dlodiou yn ymrythu o'u

cylch. Yn 1838 Dr. Robinson a gyfrifai boblogaeth

Gaza yn ddim Uai na 15,000, neu efallai 16,000. Mae
ei sefyUfan, ar ffordd y carai-ans ac sydd wedi paso yn
mhob oes rhwng yr Aipht a Syria, yn fîafriol i'w masnach

a'i Uwyddiant, fel cyfrwng cymundeb cyson â'r gwledydd

hyn, ac hefyd oddiwrth y cyfleusdra a roddai i gynysg-

aethu y caraimns â'r pethau angenrheidiol iddynt wrth

baso. Mae hazaars Gaza yn Uawn o uwyddau, yn fwy

felly na siopau Jerusalem TMae y tai wedi eu hadcUadu





w
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o bridd a plirlddfeini wedi eu crasu yn ngwres yr liaul.

Nid oes dim pyrth i'r dref bresenol, ond mae yn agored
í'el pentref. Yn wir, mae holl weddiUion yr lien furiau a

lien gadernid y ddinas wedi myned o'r golwg. Mae hyd
yn od olion ei bodolaeth flaenorol ac ohon ei hynafiaeth

yn anaml, ac yn gynwysedig o ychydig golofnau o farmor
neu (jranüe llwyd, ac yn wasgaredig yn yr ystrydoedd a'r

gerddi, neu yn cael eu defn^'ddio fel trothwyau Avrth byrth
a drysau tai, neu wedi eu gosod o flaen cafnau dwfr. Mae
un penyn Corinthiaidd hardd yn gorwedd a'i sylfaen i

íynu ynghanol ystryd Avrth droed y bryn (Robinsou, Ees.

ii. 374, 377, 379, 640).

GE'BA, dinas berthynol i Benjamin, yn gorwedd ar

y gogledd-ddwyrain o Jerusalem (Jos. xviii. 24), yr hon,

ynghyd â'i meusydd pentrefol, a roddwyd i'r oôeiriaid

(xxi. 17). Gan nad yw Geba (y^jl) a Gibeah (niOJ) ond
tìurfîau gwrryaidd a bennywaidd yr un gair, yn arwyddo
brj-n, tybh weithiau y cyfeiriant at yr un lle. Ond
ymddeugys taw llefydd gwahanol oeddynt oddiwrth
Jos. xviii. 24, 28 ; 2 Sam. xiii. 2, 3 ; Esa. x. 29 ; Robin-

son, ii. 114). Mae rhyw ddyryswch yn y defnydd wneir
o'r ddau air. ' Darllenir Geba,' medd Dr. Robinson, ' am
Gibeah yn Barn. xx. 10, 33, wedi eu cydmaru ag ad. 9,

36 ; felly yn 1 Sam. xiv. 16, yr wyf yn meddwl fod Gib-
eah yn cael ei osod am Geba trwy gamsyniad y copiwr

'

{Bib. Sac. i. 602). Yn 1 Sam. xiv. gosodir golygían antur-
iaeth ramantaidd Jonathan â'r Phihstiaid yn Gibeali

;

ond yn ol y dyb hon, tybia taw yn Geba y cymerodd le.

Golyga taw yr hen Geba yw pentref presenol Jeba.

GE'BAL, dinas berthynol i'r Pheniciaid, ar lan môr
Syria, rhwTig Ti'ipoh a Berytus. Gelwid hi yn BJ/3Xo?

{Byhlos) gan y Groegiaid, ac yr oedd yn enwog fel Ue
genedigol Adonis. r oedd tir y Gibhaid yn gynwys-
edig yn y rhodd i blant Israel, ond ni ddarostyngwyd hi

yn nyddiau Josua (xiii. 2, 5). Yr oedd y Gibhaid yn
gweitliio wrth deml Solomon (1 Bren. v. 18); ac yn Ezec.
xxvii. 9, sonir am ' henuriaid Gebal a'i doethion' yn cau
agenau llongau Tyrus. Mae yn amheus pa un a ddaeth
Gebal i feddiant yr Israehaid o gwbh

Fel Uawer o lefydd eraiU, mae wedi ail gymeryd ei

TLAN O I.Y.N GENNESARE'r.

hen enw, gan y gelwir hi yn Jibeil gan yr Arabiaid.
Mae muriau y dref yn amgylcliu guadmncjle afreolaidd o

faintioh cyffredin, ond y mae liyd yn od hwn wedi ei lanw
a mwy o adfeihau na thai. Yn mysg y rhai y mae khan
neu mn mawr o'r tu aUan i'r muriau a corndor ar ei ben,
a chynehr ei nenfwd gan golofnau granüe prydf'erth. Y
fath yw y cyflawnder o weddiUion hardd-deg a chostfawr
fel y maent wedi cael cu gwthio i hen furiau, wedi eu
planu yn uwch-rodfeydd yn eu meusydd, eu taflu i'r porth-
îadd bychan, neu eu gadael yn rhyw fan yn yr ystryd-
oedd a'r gerddi. Mae rhai o'r meini ,a geir ar hiwr yn
ugain troedfedd o hyd. Nid oes ond un porth, ac nid
ojs neb yn gwyho liwnw ; a'r hen gasteU uchel, y gwrth-
rycli cyntaf ac olaf a wehr gan y teithwr wrth fyned a
dyfod, heb neb yn byw ynddo. O'i fewn mae eghvys
Maronitaidd. Mae y boblogaeth ynghylch 600. (Maun-
dreU, 33 ; Rossn. G'eo^. iii. 79; Amer. IIiss. Iler. 1841,
p. 33 ; Bih. Sac. v. 7).

GELYNIAETH, casineb chwerw, dwfn, ac anghymod-
adwy. Y cyfryw elyniaeth sydd yn bodoh rhwng Crist

a'i ganlynwyr a Satan a'i ganlynwyr yntau : ië, y mae y
cyfryw elyniaeth rhwng dynolryw a rhai selrph (Gen. iii.

15). Mae cyfeiUach â'r byd, yn ei aelodau a'i chwautau
drygionus, yn elyniaeth yn erhyn Diuo ; yn groes i gariad
tuag atto, ac yn gyfystyr ac ymdrech benderfynol o'r eidd-

om ein hunain i'w ddianrhydeddu a chamymddwn tuag
atto (lago iv. 4 ; 1 loan ii. 1 , 2, 1 5, 1 6). Mae y meddwl
cnawdol, neu syniad y cnawd, yn elyniaeth yn erl)yn

Duw
;
yn groes i'w natur a'i ewyllys i'r graddau uchaf

;

ac er y geUir ei symud, nis gellir ei chymodi ag ef, nac
ef â hithau (lìhuf viii. 7, 8). Gelwir y ddeddf seremon-

iol yn elyniaetìi: dynodai elyniaeth Duw at bechod trwy
fynu iawn drosto ; achosai elyniaeth dynion yn erbyn

Duw trwy ei gwasanaeth trwm-lwythog, ac yr oedd yn
fìTynonell ddygwyddiadol o ymryson j^arhaus rhwng yr
luddewon a'x cenedloedd ; ond lladdwyd a diddymwyd
hi trwy farwolaeth Crist (Eph. ii. 15, 16).

GEN'ESIS. [Pentateuch.]
GENNES'ARET, rhan o wlad ar yr ochr orllewinol i

Fôr Tiberias, ac hefyd, oherwydd ei seíyllfa, yn Llyn Gen-
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nesaret (Matt. xiv. 34 ; Luc v. 1). Yn ol Josephus yr

oedd yn 30 ystad o hyd ac 20 o led, neu 3| o fillth-oedd

Rhufeinig o hyd wrth 2^ o led ; mesuriad a gyfrifa Dr.

Wilson yn weddol gywir. Darhinia hi yn mhelJach fel o

brydferthwch a íTrwytlilonder rhyfeddol {Wars, iii. 10.

8) ; ac er fod y desgrifiad dipyn tu hwnt i'r gwirionedd,

etto nid yw Dr. Wilson yn amheu ei gywií-deb cyífred-

inoh ' Dug y dyffryn ymddangosiad o'r íFrwythlondeb

mwyaf, a phe cai ei gadw mewn tréfn, a'i gosod allan

yn briodol, efe fyddai yn wir brydfei'th a hyíiydlon. Yn
bresenol mae ynddo borfeydd bresion a nieusydd gwr-

teithiedig. Ceir fod fiigys gwylltion a digonedd o'r pren

ne/d yn tyfu mewn llawer mau ynddo. Gwna rhestri o

oìeanders (math o rôswydd), yn enwedig ar lenydd y
ffrydiau a redant trwyddo, ychwanegu at ei brydferthwch.

Mae y tir yn gynwysedig o briddyn tywyll, ac yn cynwys
maluriadau y graig basaìt sydd yn y gymydogaeth.'

GEPt'AH, yr ugeinfed ran o sicl. Efe ydoedd y dryll

lleiaf arian luddewig.

GER'AR, hen ddinas berthynol i'r Philistiaid, yn
neheu-orllewin Canaan, o ba un yr oedd Abimelec yn
frenin, a lle y trigodd Abraliam ac Isaac am dymhor.
Wedi hyn 'lsaac a aeth oddi yno'-—h.y., o dref Gerar—

' ac a wersyllodd yn nyÔryn Gerar, ac a breswyliodd

yno' (Gen. xxvi. 1 7). Mae yn debygol fod Abraham wedi
gwneud yr un peth yn flaenorol (Gen. x. 19 ; xx. ; xxi.

22-32; xxvi.)

Tybir yn gyffredin fod Gerar yn gyfleuedig rhwng
Gaza a Beerseba. Yn awr y mae Wady Gerur yn nift-

aethwch Arabia, ar derfynau deheu-orllewinol Palestina.

Mae yn ddyflryn Uydan, ac mewn manau dan wrtaith.

A'i gymeryd mewn cysylltiad â'r wachjs neu y dyffiynoedd

sydd gerllaw iddo, gellir ei ddarlunio fel gwastad-dir

eangfawr, a digon teilwng i roddi ei enw i deyrnas neu

i-i.TN gií.\nk!>akI':t a TiiKi-:r tuíi:i;ias

dywysogaeth o'r fath ac y gellir tybied fod yn meddiant
Abimelec. Nid ydym yn gweled un achos i amheu nad
dyma y Gerar y sonir am dani yn llyfr Genesis (Stewart,

190, 193, 207).

GES'UR, rhan o Aram neu Syria (2 Sam. xv. 8), yr
hon a fifinai, ar yr ochr ddwyreiniol i'r lorddonen, a therfyn
gogleddol tiriogaeth Israel, ac yn gorwedd rhwng Mynydd
Hermon a Basan (Deut. iii. 13, 15; Jos. xii. 5 ; xiii. 11).

Yn ol terfynau gwlad yr addewid fel y gosodwyd hwynt
i lawr gan Moses, ffurfiasai Gesur ran o honi ; ond yn
Jos. xiii. 2, 13, dywedir na ddarfu dim i'r Israeliaid 'yru
allan y Gesuriaid a'r Maacathiaid, eithr trigasant yn eu
plith hyd y dydd hwn ;' ac ymddengys na ddarfu iddynt
ddarostwng Gesur yn gyfan gwbl, oddiwrth yr aragylch-
iad fod, yn amser Dafydd, gau y rhan hon o'r wlad frenin
arni o'r enw Talmai, merch yr hwn, sef Maachah, ydoedd
un o wragedd Dafydd (2 Sam. iii. 3). Hi oedd mam
Absalom ai chwaer Tamar, y ddau yn nodedig am eu
prydferthwch

; a phan laddodd ei frawd Amnon, oblegid

iddo halogi ei chwaer Tamar, ffodd at ei daid Tahnai 'yn

Gesur, ac a arosodd gyd ag ef am dair blynedd' (2 Sam.
xiii. 1, 28, 29, 37, 38; Rosen. Geog. ii. 227).

GES'UmAD, pobl a drigent ar y dehau-orllewin o

Ganaan, neu anialwch cymydogaethol Sur, ac heb fod

yn mhell o wlad y Philistiaid. Gwnaeth Dafydd pan
yn trigo yn Siclag, 'ruthro ar y Gesuriaid, a'r Gezriaid,

a'r Amaleciaid, ac ni adawodd yn fyw wr na gwraig'

(Jos. xiii. 2 ; 1 Sam. xxvii. 8, 9).

GIB'EAH, dinas berthynol i Benjamin, ychydig fiUtir-

oedd ar y gogledd-orllewin o Jerusalem, ac oddiwrth ei

henw ymddengys ei bod yn gyfleuedig ar fryn (Jos. xviii.

28). Ychydig flyneddau ar ol marwolaeth Josua bu yn
olygfan gweithred echrydus o ddnvg, yr hon a arweinodd
i ryfel gartrefol, yn yr hwn y bu Uwyth Benjamin yn
agos cael ei ddifodi (Barn. xix. 21). Mae yn debygol

taw mewn cyfeiriad at yr ysgelerder hyn y gwua Hosea,

pan yn son am Israel yn ei amser ef, ddweud :
' Ymlygras-

ant yn ddwfn, megis yn amser Gibeah, am hyny efe a
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goffa eu lianwiredd, ac a ymwel a'vi pechod (ix. 9).

Gibeah, mae'n debygol, oedd lle genedigol Saul ; o'r hyn
lleiaf, dyna lle cartrefai pan y dewiswyd ac yr eneiniwyd
ef yn freniu ar Israel (1 Sam. x. 26), a pharhaodd i fyw
yno wedi iddo gael ei wneud yn frenin (xi. 4; xv. 34);
am hyny galwyd hi yn Gibeah Saul yn gystal a Gibeah
Benjamin. Yma y darfu i'r Gibeoniaid grogi saith o

ddisgynyddion Saul, y rhai oedd Dafydd wedi draddodi
ì'w dwyîaw, er mwyn, yn ddiau, gwneud eu marwolaeth
yn fwy gwarthus.

Tybia Dr. liobinson taw safle Gibeah ydoedd bryn
jjigfain a elwir yn awr yn Tuleil-el-Ful, yr hwTi a wehr
o bell, yn enwedig o'r dwyrain. Yr oedd arno unwaith
dwr ysgwar, yr hwn sydd yu awr wedi syrthio i ddad-
feiUau, ac ymddengys fel carnedd bigfain. Nid oes dim
gweddilhon eraiU o gylch y bryn ei hun, ond ychydig
bellder yn mhellach i'r gorllewin y mae nifer o is adeil-

adau, cynwysedig o feini mawrion heb eu naddu mewn
muriau isel trwchus. Tybia ef y gallasai yr lien ddinas
ymestyn lawr oddiar y bryn ar yr ochr hono, a chynwys
y Uecyn hyn {Bib. Sac. i. COl).

GIB'EON, dinas berthynol i'r Hifiaid, un o Iwythau
Canaan, a phump neu chwech milltir o Jerusalem. Gel-
wir hi 'yn ddinas fawr, fel un o'r dinasoedd breninol'

(Jos. X. 2; xi. 19). Enwir hi yn gyntaf yn yr H. D.
mewn cysylltiad â'r twyll a arferwyd tuag at y trigohon
gan Josua, trwy yr hwu, er eu bod yn Ganaaneaid, yr
arweiniwyd Josua nid yn unig i wneud cyngrair â hwynt,
ac i arbed eu byw^ydau, ond hefyd yn eu hymddiffyniad i

frwydro â'r pum brenin Canaaneaidd, y rhai, mew^n ffordd

ddial am iddynt wmeud heddwch a r Israehaid, a ddaeth-
ant i fynu ac a ryfelasant i'w herbyn. Dyma'r pryd yr
arosodd yr 'haul yn Gibeon, a'r lleuad yn nyffryn Ajalon.'

Ond etto, er mwyn eu cosbi am ei dwyllo, appwyntiodd
Josua hwynt 'yn gymmynwyr coed, ac yn wehynwyr
dwfr i'r gynuUeidfa, ac i allor yr Arglwydd, yn y he a
ddewisai efe' (ix. ; x. 1-14). Syrthiodd y Ue hwn wedi
liyn i ran Benjamin (xviii. 25), ac yr oedd yn un o'r

dinasoedd a roddwyd i'r offeiriaid (xxi. 1 7). Yma y ter-

fynodd her Abner i Joab yn ei ddarostyngiad ei hun, ac
yn marwolaeth Asahel (2 Sam. ii. 12-32); yma hefyd
mewn amser diweddarach y Uaddwyd Amasa yn fradwrus
gan Joab (xx. 8-10); ac yma y gosodwyd y drygddyn
liwnw ei hun i farwolaeth fel cosb am ei lofruddiadau

echryslon (1 Bren. ii. 18-34). Yma y gosodwyd y taber-

nacl i fynu am flyneddau dan Dafydd a Solomon, gan
fod yr arch ar y pryd yn Jerusalem, Ue yr oflrymid poeth-

oftrymau ac aberthau hedd ger bron Duw. Gibeon yn
awr oedd yr uchelfan mawr Jle yr offrymid yr aberthau
dyddiol ac eraill, a pharhaodd i fod felly hyd gysegriad y
deml (1 Cron. xvi. 1, 2, 39 ; xxi. 29 ; 2 Cron. i. 3, 4).

Yma un tro gwnaeth Solomon aberthu mil o boeth-
offiymau, a'r un noson y cafodd y breudclwyd hynod
hwnw yn yr hwn y dymunodd iddo ei hun galon ddoeth
a deallus yn hytrach na golud ac anrhydedd (1 Bren. iii.

4-15; 2 Cron. i. 5-13).

Nid oes fawr amheuaeth uad El Jib ydyw hen
Gibeon yr Ysgrythyrau. Pentref o faintioU cyflredin

ydyw, ac yn gyfleuedig ar gopa bryn. ]\Iae y tai yn
.sefyU yn afreolaidd ac anghyfartal, ac un weithiau bron
uwch ben y UaU. Ymddangosant y rhan fwyaf fel pe
byddent ystafelloedd mewn hen adfeihau cadarn-fawr, y

rhai sydd wedi syrthio yn mhob cyfeiryd (Itobinson,

Bes. 'ú. 136).

GIB'LIAD. [Gebal.]
Gl'HON. 1. Un o'r pedair cangen o'r afon a ddyfrhai

ardd Eden, ac a amgylchai hoU dir Cus. Galwai yr
Arabiaid yr afon hono ac sydd yn rhedeg yn nghyfeiryd

y gogledd-orUewin i'r Môr Caspian, a'r hon, cyn gor-

esgyniadau diweddar Hussia, ydoedd derfyn gogledd-
ddwyreiniol Persia bresenol, yn Gihon ; ond nis gaU taw
Gihon yr Ysgiythyr ydjn^. Myn Calmet a Reh^ud taw
Araxes ydyw Gihon, yr hon a gyfyd yn Armenia yn agos
i darddle yr Euphrates, ac a red yn ddwyreiniol tu a'r

Môr Caspian ; Calvin, ScaUger, ac eraiU a ddaUant taw
cangen orUewinol dyfroedd unedig yr Euphrates a Tigris

ydyw Gihon. Bochart, WeUs, ac eraUl a dybiant taw y
gangen ddwyreiniol ydyw ac sydd yn rhedeg ar hyd
ochr ddwyreiniol Cus, Susiana, neu Chusistan ydyw.
Yr ydym yn mawr amheu cywirdeb y tybiau hyn : nid

oes prawf digonol dros yr un o honynt. Gyda golwg ar

fod Gihon yn naiU ai yn gangen orUewinol neu ddwyr-
einiol o ddyfroedd imedig yr Euphrates a'r Tigris, nid
yw hyn yn cyduno â'r hanes yn Gen. ii. 10-14. Ym-
ddengys fod Gihon yn afon ar ei phen ei huu yn Uawn
cymaint a'r Euphrates a'r Hidecel, ac nid cangen o uu
o'r afonydd hyn. Ymddengys taw dyma sylwedd iaith

Moses:—Afon a ai aUan o wlad Eden i ddyfrhau yr
ardd, a chwedi gwneud hyny, rhenid hi i bedair afon, j
Pison, y Gihon, Hidecel, a'r Euphraíes. Mae Uawn
cymaint hawl gan y Pison a'r Gihon i gael eu cyfrif yn
afonydd annibynol a gwahanol a'r Hidecel neu'r Eu-
phrates ; ac enwir hwynt yn gyntaf, yr hyn nid yw yn
cyduno yn dda â'r dybiaeth nad ydynt ddim ond flryd-

iau yn tarddu o'r ddwy araU y rhai a enwir yn olaf. Ond
tra yr ydym yn amheu yr hoU dybiau a enwyd uchod,

ac eraiU y geUid eu crybwyU, nid ydym yn barod i

ddw^eud pa afon, hen neu ddiweddar, ydoedd Gihon.

Dyma bwnc ac na cha efaUai byth ei benderfynu.

[Eden.]

2. Dyffryn a red yn agos yn ogleddol a deheuol ar yr
ochr orUewincl i Jerusalem, yn yr hwn y mae dau lyn
mawr o ddwfr, sef Llynoedd Uchaf ac Isaf GUion .

' Daeth-
oin yn gyntaf,' medd y Meistri Bonar a M'Cheyne, ' at

y Llyn Isaf, a phan yn sefyU yn ei ymyl, synem at

faintioU y badelî a'i gynwysai, yr hwui ydyw y gronfa

ddwfr fwyaf a berthyn i'r ddinas santaidd, er fod eisiau

ei weUa yn fawr, ac y mae yn berffaith sych. Mae wedi
ei wneud mewn ffordd eithaf syml, trwy daflu mur
cadarn-dew yn groes i ran isaf y dyffryn. Mae meini

y mur wedi eu cemento, ac y mae yn amlwg fod y gwaith

yn un hen. Mae gweddiUion mur hefyd i'w canfod yn
mhen uchaf y dyífryn ac ar ei ddwy ochr. Nid yw
gwaelod y Uyn ond gwely naturiol y dyíìryn, ac y mae
yn greigog a noeth. Mesuriad y Uyn sydd fel y
canlyn :

—

Hyiì ar yr oclir orllewiniol, G16 o droedfeddi
" ddwyreiniol, 684

'*

Lled yn y pen gogleddol, 245
"

'• deheuol, 264 ^"

Dyfndcr o gylch, 40

'Aethom i fynu ar hyd y dyffryn hyd nes cyrhaedd

pistyU dyfr-ffordd arw y Llyn Uchaf. Mae muriau y Uyn
hwn mewn Uawer gweU cadwraeth, gan fod y muriau
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cedyrn heb eu dryllio, y cement yn aros, a'r grisiau o'r

coûglau i lawr iddo yn gyfan. Yr oedd yn nghylcli

hauner llawn o ddwfr. Mesuriad y llyn hwn sydd fel

y canlyn :—

Hyd ar yr ochr ogledilol, 318 o droedfedcU
" " ddeheuol, 315

Lled ar yr oclir orllewinol, 150
" " ddwyreiniol, 218 "

Dyfnder, ISneu 20

—[Mission of Inqidrìj, 178.)n nyífryn Gihon y cafodd Solomon ei eneinio yn

frenin (1 Bren. i. 32-39). 'Wrth ymyl pistyll y Llyn

Uchaf ' y gorchymynwyd Esaiah a'i fab Sear-Jasub gyf-

arfod ag Ahaz (Esa. vii. 3). Yma y darfu i Rabsaceh, y
maes-lywydd Assyriaidd, a llu o hlwyr dano, ddanfon

cenad di-amgwyddus at Hezeciah, a dirmygu y Duw byw
(2 Bren. xviii. 17-19). Ymddengys hefyd pan ddarfu

i Senacherib oresgyn y wlad i ' Hezeciah ymgynghori â'i

dywysogion ac â'i gedyrn am ' argae dyfroedd y tìÿnonau

y rhai oedd allan o'r ddinas' ; a dywedir yn mhellach am
dauo, mewn cyfeiriad efallai at y cynghor hwn, ' iddo

argae yr aber vichaf i ddyfroedd Gihon, gan eu dwyn,
hwynt yn vinion oddi tanodd tua thu y gorllewin i ddinas

Dafydd' (2 Cron. xxxii. 3, 30). Dywedir hefyd iddo

wneud ' liyn a'r pistyll a dwyn y dyfroedd i'r ddinas' (2

Bren. xx. 2ü). Ymddengys oddiwrth hyn oll i Hezeciah,

wedi iddo gau dyfroedd uchaf Gihon, wueud Uyn a phis-

tyll o fewn i'r ddinas ar y tu gorllewinol o honi. Dygid

y dyfroedd i law efallai ar hyd wely tanddaiarol, er mwyn
eu diogelu i'r ddinas os dygwyddid gwarchae yn ei her-

byn. Llenwid llyn Hezeciah, fel ei gelwid, yn y modd
hyn, yn gystal a phydewau eraill o fewn i'r ddinas.

Mae cywirdeb cyífredinol yr olwg yma wedi cael ei brofi

me^vn dull hynod gaii y darganíyddiad o le pistyll, neu
ddyfr-ffordd o dan wyneb y ddaiar yn Sion, yr hwn a

ddygwyd i'r goleu wrth dori sylfaen- yr eglwys Saisonig.

Mae yr adeilad hyn yn ymddangosiadol yn sefyll ar ran

hen safle y palas breninol, gan nad yw yn mhell o ael

LLYN ISAF GIIION, VN YÍ1VI. lìIÍDD DAFYlí

ogieddol Mynydd Sion. Pan yn suddo sliaft, darfu y
gweithwyr, niewn dyfnder o fwy nag 20 troedfedd,

ddyfôd ar draws pen ystafell nen fwaog o wneuthuriad
saer-feiniol hardd, ac mewn cadwraeth perffaith. O dan
hon y cawsant ' ddyfr-ffordd eangfawr, mewn rhan wedi
ei naddu allan o'r graig, a Ue nad oedd hyn wedi cael

ei wneud, yr oedd wedi ei gwneud o fúriau cedyrn, a
chwedi eu cemento ar y wyneb á haen o cement caled yn
nghylch modfedd o drwch, a chwedi ei guddio á meini
mawrion. Yma, ynte,yn ol pob tebygoh'wydd, yr oedd

y pistyll-le neu y dyfr-ffordd yr hon y gwyddom y
bodolai mewn cysylltiad â'r palas breninol yn Sion

'

(Robinson, Res. iv. 243).

GILBO'A, mynydd, neu yn hytrach ran fynyddig, yn
gynwysedig o amryw ddrumiau, i gyd yn waith awr-daith
o led, ac yn gorwedd ar y dehau-ddwyrain i Jezreel
(Robinson, Ees. iii. 158). Nid oes dim yn neillduol

ddyddorol yn yr olwg ar eu hamhnell. Nid ydynt yn
ymgodi yn uchel, ac ni ddygant arwyddion o f'awr boi-fîi

neu wrteithiad. Mae darnau o greigiau a manau noeth-

Iwm yn Uawer mwy amlwg arnynt nac un glaswellt-wisg

(Wilson, ii. 8.5). Mae dyddordeb neillduol yn pertliyn

i'r bryniau hyii meAvn cysylltiad â buddugoliaeth y Phi-

listiaid aryr Israeliaid, ynghyd â marwolaeth Saul a'i

dri mab :
' O fynyddoedd Gilboa, na ddisgyned arnoch

chwi whth na gwlaw, na ineusydd o offrymau, canys yno

y bwriwyd ymaith darian y cedym yn ddirmygus, tarian

Saul, fel pe buasai heb ei eneinio ag olew (1 Sam. xxxi.

1-10 ; 2 Sam. i. 21).

GIL'EAD, rhan eang o wlad ar y dwyrain i'r lor-

ddonen. Rhan o wlad, a siarad yn gywir, ydoedd, ac fel

y cyfryw gwahaniaethir hi yn gyfî'retUn oddiwrth Basan

a'r rhanau eraiU o wlad a roddwyd i Israel ar y dwyrain

i'r lorddonen (Deut. iii. 8-16); etto arferir y gair weith-

iau am y wlad yn gyffredin yr hon a orweddai ar y
dwyrain i'r afon hono, a'r hon roddwyd i Iwythau Reubeu,

a Gad, a hanner Uwyth Manasseh (Num. xxxii. 2G, 29
;

Deut. xxxiv. 1 ; Jos. xxii. 9 ; Barn. xx. 1 ; 2 Sam. ii. 9).

Gwna enwau dinasoedd Ramoth-Gilead a Jabes-GUead,

y rhai a gyfarfyddir yn aml yn yr H. D., ein cynnorthwyo
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i nodi safle Gilead a elwir yn briodol felly. Gwlad
fynyddig ydoedd, ac am liyny gelwir y wlad yn. gyfíi-ed-

inol weithiau yn Fynydd Gilead (Deut. iii. 12). Yr oedd,

fodd bynag, liyn neillduol hefyd yn y wlad yr hwn a

elwid Mynydd Gilead (Gen. xxxi. 21, 23, 25). Yr oedd
Gilead yn hynod enwog am ei falm, a hyny er yn foreu

(Gen. xxxvii. 25), yr hwn a arferid gynt fel meddygin-
iaeth (Jer. viii. 22 ; xlvi. 11). Yr oedd yn enwog hefyd
ar gyí'rif ei pliorfeydd a'i chyfaddasrwydd i fagu anifeil-

iaid (Nura. xxxii. 1). Yr oedd Jephthah ac Ehas yn
enedigol o Gilead (Barn. xi. 1 ; 1 Bren. xvii. 1). Dan y
Rhufeiniaid dygai dinasoedd Gadara, Gerasa, a Phila-

delphia dystiolaeth i sefyllfa Iwyddianus y wlad. Dan
lywodraeth y Tyrciaid mae hi wedi suddo i gyflwr o

farbareidd-dra.

GIL'GAL, lle ar yr ochr orllewinol i'r lorddonen, ac ar

y dwyrain i Jericho. Yma y darfu i'r Israehaid wersyüu
ar ol paso trwy'r lorddonen, ac yma y cawsant, fel cenedl,

eu henwaedu, yr hyn ni chawsent o'r blaen, gan i'r ddefod
hono gael ei hesgeuhiso yn gwl;l ganddynt yn ystod eu
telthiau yn yr anialwch, ac ychydig ddyddiau wedi hyn
cadwasant y pasg yn ngwastadedd Jericho (Jos. iv. 19

;

V. 2-10). Gilgal oedd un o'r llefydd yr ymwelai Samuel
ag ef yn flyneddol, ac y barnai Israel (1 Sam. vii. 15, 16);

ac ymddengys fod yma allor, oblegid daeth yma i ' ofi-

rymu olfrymau poeth ac ebyrth hedd' (x. 8). Ar ddym-
uniad Samuel 'aeth yr holl bobl i Gilgal, ac yno y
gwnaethant Saul yn frenin, ger bron yr Arglwydd yn
Gilgal, a hwy a aberthasant yno ebyrth hedd ger bron yr
Argiwydd (xi. 14, 15). Yn Gilgal, dim ond dwy flynedd
ar ol hyny, yr hysbysodd Samuel ef ' na sefai ei frenin-

iaeth,' oblegid na chadwasai orchÿmyn yr Argiwydd (xiii.

1, 4, 7-14). Pan ddanfonwyd Saul wedi hyn i ddin-
ystrio yr Amaleciaid a'u hanifeiliaid hefyd, 'y bobl a
arbedasant y goreu o'r defaid a'r ycliain ;' a gwnaeth yr
esgusaw'd drostynt, iddynt gymeiyd o honynt ' i aberthu
i'r Arglwydd yn Gilgal' Oherwydd hyn hysbysodd wrtho
drachefn ei fod wedi ei wrthod gan Dduw fel brenin ar

Israel; ac yno hefyd y darniodd Agag, brenin yr Amalec-
iaid, ger bron yr Argiwydd (xv.) Dengys yr amgylch-
iadau hyn fod Gilgal yn lle o ryw bwys y pryd hwnw
o'r hyn Ueiaf fel lle i ofl^rymu ebyrth i'r Arglwydd.
Pasodd Elias trwy Gilgal yn vmiongyi-chol cyn iddo gael

ei gymeryd fynu i'r nefoedd (2 Bren. ii. 1). Ymddengys
fod yno yr amser yma ysgol i brophwydi (iv. 38). Daeth
Gilgal i fod yn lle mawr am eilun-addoliaeth, ac fel y
cyfryw bygythid ef â barnedigaethau trymion (Hos. iv.

15 ; ix. 15 ; xü. 11; Amos iv. 4 ; v. 5). Ni chyfarfyddir

yn awr ag olion nag enw na safle Gilgal. Ymddengys iddi

wywo yn foreu, ac efallai ddarfod a bod, oblegid nid oes

vm son sicr am dani yn yr Ysgrythyrau ar ol y caethiwed
('t Gilgal/ Neh. xii. 29, sydd amheus iawn), ac nid
enwir y lle gan Josephus fel mewn bod yn ei amser ef

(Robinson, líes. ii. 287).

GIR'GASIAID. [Canaan.]
GITH'IAID, trigolion Gath (Jos. xili. 3 ; 2 Sam. xv.

18-20, 22) j oud ymddengys fod i'r gair ystyr arall hefyd.

Obed-edom, i d yr hwn y cariodd Dafydd yr arch, wedi
ei ddyclnynu gan angeu Uzz;ìh, fel yr oedd yn ei chym-
eryd i Jerusalem, a chyd â'r hwn y caniatawyd iddi aros

am dri mis, a elwir yn Githiad (2 Sam. vi. 6-11); ond
prin y gallwn dybied y gadawsai beth mor gysegredig

gyda Philistiad. Cyfrifir yn gyffi-edin taw Lefiad ydoedd
Obed-edom, er efallai fod rhagor nag vxn a ddygai yr
enw hwn (1 Cron. xv. 17, 18, 21, 24 ; xvi. 4, 5, 37, 38 ;

xxvi. 4, 8); a chydunai gosodiad yr ai-ch yn ei d ai
gymeriad fel Lefiad. Tybir y gallasai gael ei alw yn
Githiad oblegid ei fod yn enedigol o Gath-Rimmon, dinas

berthynol i Iwyth Dan (Jos. xix. 45), a'r hon oedd dref

Lefiticaidd (xxi. 24). Yr oedd hefyd le arall a elwid

Gath-Hepher perthynol i Iwyth Zabulon (xix. 13).

GIT'TITH, yn nhitl Psalmau viii. lxxxi. Ixxxiv. oedd,

yn ol tyb rhai, enw oôeryn cerddoriaeth a ddyfeisiwyd

yn Gatli ; eraill a ddeallant wrtho win-wryf, a bod y
Psalmau hyn yn cael eu canu ar ol y cynhauaf gwinwydd.
EraiU a dybiant y cenid hv>'ynt gan forwynion genedig

yn Gath ; eraiU, iddynt gael eu cyfansoddi ar ol gorch-

î'ygiad Goliath y Githiad ; ond mae hyn oll yn anhebygol

iawn.

GLAS.' Sonir am y lliw hwn yn foreu iawn mewa
cysylltiad â phorphor (Exod. xxv. 4). Dywed Geseniuffl

y ceid ef oddiwrth bysgodyn cregynog, math o mussel a

geir yn Môr y Canoldir. Geilw y lliw yn horplior gìas-

wijhren (p. 864). Dywed Syr J. G. Wilhinson y tynir ef

allau o indigo, yr hwn ydoedd liw Aiphtiaidd neu Pers-

iaidd. Cyduna y ddau taw ýa«i'0o9 (Vulg. hyacmtJdna)

j Groegiaid ydoedd (Rawlinson in Herodot. ii. 416).

Ymddengys y cyfrifid ef yn yr hen amseroedd yu liw

gorwych dros ben (Ezec. xxiii. 6 ; xxvii. 7, 24).

GLASWELLT, y planigyn eithaf adnabyddus hwnw
sydd yn addurno ein meusydd, ac ar yr hwn y mae
defaid, ychain, ac anifeiliaid eraill yn ymborthi (Ps. civ.

1 4). Yn yr Aipht, Canaan, a rhai gwledydd cynhes eraill,

tyf giaswellt i uwchder dyn, ond er y tyf mor dal, mae
yn agored i gael ei losgi gan wres yr haf; am hyn
defnyddir ef yn yr Ysgrythyr fel arwyddlun o fyrdra

bywyd dyn :
' Dyddiau dyn sydd fel glaswelltyn ; megis

blodeuyn y niaes, felly y blodeua efe. Cauys y gwynt
a â drosto, ac ni bydd mwy o hono, a'i le nid edwyn ddim
o hono ef mwy.' ' Pob cnawd sydd wellt, a'i hoU odid-

awgrwydd fel blodeuyn y maes. Gwywa y gwelltyn,

syrtli y blodeuyn, canys yspryd yr Arglwydd a chwyth-

odd arno : gwellt yn ddiau yw y bobl' (Esa. xl. 6, 7).

Ni ddeallir yn briodol yn y wlad hon y gydmariaeth

darawiadol a ddefnyddir yn yr Ysgrythyrau i osod allan

frauder bywyd dyn trwy ei gyfielybu i ddiflaniad y gread-

igaeth lysieuol. Mae y gwyrddni yn barhaus yn Lloegr.

Mae yn anhawdd enwi tymhor pan y gellir dweud fod

'y gwelltyn yn gwywo ;' ond ymweled y teithiwr a

dyfí'ryn prydferth Smyriîa, neu ryw ran arall o'r Dwyrain,

yn mis Mai, ac ail ymweled a'r un manau tua diwedd

Mehefin, ac yna fe genfydd dlysni a grym y cyfeiriadau

hyn. Yn Mai gwelir arwyddioti yn mhob cyfeiryd o

wyrddni fíi'es, a thoraethrwydd bras ; mae carped o flodau

a glaswellt o'r fath mwyaf destlus wedi ei daenu dros

wyneb y ddaiar. Ond yn mhen mis neu chwech wythnos,

mor wähanol yw'r olygfa! Mae y prydferthwch wedi

diflanu
; y gwellt wedi gwywo; y blodeuyn wedi syrthio;

ac anialwch llwyd a ìlychog wedi cymeryd lle gardd

hyfrydlon. I'r cyfnewidiad buan hwn mewn natur y
cyfí"elyba yr Ysgrythyrau dynged dyn (Hartley, Bes.

236).

Mae y glaswellt a dyf ar nenau gwastad tai yn y
Dwyrain yn cael ei ddefnyddio yn aml fel arwyddhm

35
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o ddinystr buaii. Mae j cyfryw laswellt yn fyr ac eiddil,

a chan ei fod mewn lle uchel, ac yn agored i belydrau

poetliion yr haul, gwywa yn fuan. ' Byddaut fel glas-

wellt pen tai, yr hwu a wywa cyn y tyner ef ymaith'

(Ps. cxxix. 6 ;
gwel hefyd Esa. xxxvii. 27).

Dan yr enw ^óp'^oç (C. C. lìysieujjn) y cynwys ein

Harglwydd lili'r maes, y rhai, tra yn tyfu yn maes, a

wisgir â chymaiot o brydferthwch, a ' deflir yforu i'r

fíwrn' (Matt. vi. 28-30). Mae prinder tauwydd yn

y Dwyrain yn cyfrif am eu bod yn í^orfod defnyddio

gwellt gwywedig i dwymo eu ffyrnau (Campbell, Gospels,

iv. G8).

GLO, y tanwydd cyffredin ac eithaf adnabyddus yn y
wlad hon, ond er y cyfarfyddir á'r gair yn aml yn y C. C.

o'r Ysgrythyrau, yr ydys yn credu yn gyffredin nad oedd

y sylwedd a alwn ni yn lo yn adnabyddus, ac o ganlyniad

yn cael ei ddefnyddio gan yr Hebreaid yn yr lien amser-

oedd. Mae yn wir fod glo w^edi cael ei ddarganfod yn
ystod y blyneddau diweddaf yn mynyddau Libanus, a

chwedi cael ei weithio ; ond darganfyddiad cwbl ddiw-

eddar ydyw hyn, ac ni ddengys ei fod yn adnabyddus,

ac yn cael ei weithio 3000 o íiyneddavi, neu ragor, yn ol.

Cyfarfyddwn â'r gair yn ein cyfieithiad ni mor foreu ac

amser Job, yr hwn a drigai yn ngwlad Us, yn y dwyrain
bell, ac mewn ffordd a ymddengys yn awgrymu fod y
sylwedd a enwid yn danwydd mewn arferiad cyffredin :

'Ei' (y lefiathan) 'anadl a wna i'r glo losgi, a fflam a

ddaw allan o'i enau ef' (Job xli. 21). Y son nesaf am
dano a gawn ni yn Lef. xvi. 12 : 'A cijymered Aaron
lonaid thuser o ' (lo, C. S.) ' farwor tanllyd." Bhoddwyd

y gorchymyn hwn yn yr anialwch, lle nad oedd pAvll glo

yn debygol i'w gael ; ac y mae hefyd yn deilwng o sylw
fod y gorchymyn a roddwyd yn dal cysylltiad ag ordin-

had barhaus o eiddo goruchwyliaeth Moses, ar gyfer yr

hon nis gallesid bob aniser ddysgwyl cael glo. Ar yr
achlysur yma mae yn debygol taw man-wydd y dift'aeth-

wch ydoedd y tanwydd. Yn Ps. cxx. 4 yr ydym yn
darllen am (C. S., lo jiuiipei') 'farmor meryw' {rothem,

math o fanadl). Er taw y gair a gyfieithir glo ydyw yr
un ddefnyddir yma, etto niae yn amlwg mai nid glo

pyllau ydoedd, ond tanwydd, h.y., tân coed. Mae y
gair glo (yn enedig yn y C. S.) i'w gael mor aml yn yr
Ysgrythyrau (yn 2 Samuel, yn y Psalmau, yn y Diar-

hebion, yn Esaiah, yn Ezeciel, yn Efengyl loan, ac yn yr
Epistol at y Bhufeiniaid), fel nad all neb dybied taw glo

a olygir. Yn y rhan fwyaf o honynt mae yn rhaid taw
ryw fath ai'all o danwydd a feddylid ; ac mewn gwirion-

edd nid oes un Ue i feddwl taw yr hyn alwn ni yn lo

oedd yr hyn fwriadid mewn un o honynt. Efallai taw y
gair a gyfieithir glo oedd yr enw cyffredinol ar bob math
o danwydd, neu yn hytrach dân-íwyd ; a chan nad oes

genym ond gwybodaeth anmherffaith ynghylch y gwa-
hanol bethau a losgent, nid yw yn hawdd cael gair yn
ein hiaith ni a fedr yn briodol eu cynwys. Mae y gair

glo yn anmhiiodol, oblegid trosglwydda ddrychfeddwl
anghywir. Nid oes dim Uawer gyda saith neu wyth cant
o tìyneddau er pan y darganfyddwyd ac y gweithiwyd
glo yn y wlad hon, Ue y defnyddir mwy o hono nac mewn
un rhan arall o'r byd.

GODINEB, a'i gymeryd mewn ystyr helaeth, a gynwys
bob math o halogrwydd mewn calon, ymadrodd, neu
ymddygiad (Exod. xx. 14; Matt, v. 27, 28). Ond yn

ei ystyr cyfyng, dyuoda gysylltiad cnawdol dyn â dynes,

un neu ddau o ba rai ydynt yn briod ac aralí neu eraill.

Yn ol cyfraith Moses marwolaeth oedd cosb y trosedd
yma, a marwolaeth y ddau droseddwr (Lef. xx. 10; Deut.
xxii. 22). Reubeu yn gorwedd gyda Bilhah, ordderch-

wraig ei dad, ydyw yr enghraiftt gyntaf o odineb y dar-

llenwn am dani (Gen. xxxv. 22). Mewn amseroedd
boreuoi, hyd yn od yn mhlith paganiaid, cyfrifid ef yn
drosedd ysgeler iawn (xii. 18-20; xx. 1-9; xxvi. 6-11).

Un o ddeddfau hynotaf Moses oedd yr un i gael allan

euogrwydd neu ddiniweidrwydd y personau cydiuddedig

(Num. V. 12-31). lihoddir yr hanes canlynol o'r arferiad

luddewig :—Pan ddrwgdybiai dyu fíyddlondeb ei wraig,

rhybuddiai hi yn erbyn cyfeillachu yn ddirgel â'r person

a ddrwgdybid ; ac os na wnai hi gymeryd y rhybudd,
dygid hi flaen barnwyr y lle, a chyhoeddid profion ei

heuogrwydd. Os parhai hi i haeru ei diniweidrwydd,

profíd hi â dwfr eiddigedd. Cymerid hi i le y babell a'r

deml, a holid hi gan y sanhedrira. Os daliai i haeru ei

diniweidrwydd, dygid hi at borth dwyreiniol y cyntedd
nesaf i maes, ac o flaen lluoedd o fenywaid, gwisgid hi i

gyd yn ei du ; tynghedai yr offeiriad ar iddi ddweud y
gwir, a dangosai ei pherygl wrth yfed dwfr eiddigedd os

ydoedd yu euog. Dywedai hithau Amen, gan arwydd-
ocau dymuniad difrif-ddwys am i ddialedd ddisgyn arni

03 ydoedd yn euog. Ysgrifenai yr offeiriad y tynghediad

a'r llw ar ddernyn o groeu neu risgl ; yna llenwai lestr

pridd â dwfr santaidd allan o un o'r cawgiau santaidd,

neu efallai â dwfr puredigaeth ; cymysgai ag ef ychydig
Iwch wedi ei gymeryd oddiar balmaut y babelÌ neu y
dend ; a chwedi darllen yr ysgrifeniad, a'i clilywed yn ail

ddweud Amen, golchai allan yr inc, â pha un yr ysgrif-

enasid y tynghediad a'r felldith, a thaflai ef i'r cymysg-
edd o Iwch a dwfr. Yn y cyfamser, rhwygai ofteiriad

arall ei dillad, dinoethai ei phen, anrhefuai ei gwallt,

gwregysai ei dillad hanner rhwygedig islaw ei mynwes,
ac a'i anrhegai ag oddeutu pwys a hanner o flawd haidd

xnevín frijiìig-pan, heb nac olew nac arogl-darth, er dynodi

pa mor atgas yngolwg Duw ydoedd yr achlysur o'r

offrwm hwn. Perai yr offeiriad .a barotoisai y dwfr

chwerw iddi ei yfed ;
gosodai y badell a'r blawd yn ei

11aw ; cyffroai dipyn arno , a llosgai ran o liono ar allor

y poeth-offrwm.

Os oedd y ddynes yn ddiniwed, gwnai y dracht, fe

ddywedir, gadarnhau ei hiechyd, a'i gwneud yn flVwyth-

lon ; ond os yn euog, troai yn uniongyrchol yn welwlas
;

ymsaethai ei llygaid o'i phen ; ei bol a chwyddai ; ei

morddwydydd a bydrai; brysid hi allan o'r cyntedd rhag

yr halogid ef a'i hangeu cywilyddus. Dywedir fod ei

charwr, gan nad pa mor bell, yn teimlo yr un pethau;

ond pan gyhuddid gwr o odineb, cymerant arnynt

ddweud nad ydoedd y dwfr chwerw yn cael dim
effiiith.

Mae godineb, puteindra, ac anlladrwydd yn cael eu

defnyddio yn ysgrifeniadau'r prophwydi yn fiigurol i

arwyddo eiiun-addoliaeth a gwrthgiliad oddiwrth Dduw
a gwir grefydd. Mae y berthynas rhwng yr egiwys

luddewig a Duw yn cael ei gosod allan dan y gyff'elyb-

iaeth o briodas ; a dynodir gwrthgiliad ac eilun-addol-

iaeth fel toiiad o'r cyfammod priodaool, a sonir am danynt
fel godineb, puteindra, ac anlladrwydd (Jer. iii. 12-14;

Ezec. xvi. 23; Hos. ii. 1.3).
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Mae dirywiacl a llygredigaethaii yr eglwys Gristionogol

yn cael eii harddangos yn aml dan yr un gydmaiiaeth
(Dat. xvii. 1-G). Wrth ddarllen ysgrifeniadau y proph-

wydi y mae o bwys i gadw mewn golwg y deíhydd ífigurol

a wneir o'r geii'iau hyn. Dengys y cymhwysiad o honynt
fawr bechadurusrwydd y pechodau a arddangosir dan y
cydmariaethau hyn.

GOLCHI. Arferai y cenedloedd Dwyreiniol ymolchi

llawer. Gan adael heibio y golcliiadau a orchymyriid gan
gyfraith Moses, Aveithiau fel moddion glanhau, weithiau

fel arwyddhin o buredigaeth, ni gawn yma sylwi ar rai

arferion neillduol y cyfeirir attynt yn yr Ysgrythyrau.

Yn yr hen amseroedd yr oedd yn arferol wrth ddangos
llettygarwch, i olchi traed y Uettywyr neu y gwahodded-
igion, yn enwedig os byddent wedi bod yn teithio. Gan
y cerddent yu aml yn droednoeth, neu â dim am eu traed

ond sandalau, yr oedd ar unwaith yn lanwaith ac adfywiol

i gael golclii eu traed pan gyrhaeddent ben eu taith. Pan
ganfu Abraham y tri angel ar lun dynion ar eu ffordd

tua Sodom, rliedodd i'w cyfarfod, a gwahoddodd hwynt i

gyfranogi o'i lettygarwch, gan ddywedyd, yn mhhth
pethau eraill, 'Cymerer, attolwg, ychydig ddwí'r, a golclier

eich traed, a gorphwyswch dan y pren' (Gen. xviii. 2, 4);

a plian ddaethant i Sodom yn hwyr yr un dydd, Lot,

gyda boneddigrwydd cyffelyb, a ' ymgrymodd â'i wyneb
tua'r ddaiar. Ac efe a ddywedodd, Wele yn awr, fy

arglwyddi, trowcli, attolwg, i d eich gwas ; Ilettywch

iieno hefyd, a golcliwcli eic]i traed
;
yna codwch yn

fore, ac ewch i'ch taith' (xix. 1, 2). Yr un wedd gwas
Abraham, yr hwn a ddanfonwyd i Padan-aram i geisio

gwraig i Isaac, pan aeth i mewn i d Laban, gafodd, yn
gystal a'r gwyr oedd gydag ef, ddwfr i olchi eu traed cyn
cael cynyg ar fwyd (xxiv. 32, 33). Ymddengys hefyd

taw dyma'r aiferiad yn yr Aipht. Pan ddygwyd brodyr

Josepli i'w d, rhoddodd ei oruchwyliwr iddynt ' ddwfr,

fel y golchent eu traed' (xhii. 24). Mae genym esampl
o'r un arferiad yn Barn. xix. 21. Ymddangosai oddiwrth
eiriau Abigail, pan ddanfonodd Dafydd am dani i fod yn
wraig iddo, y cyfrifid golchi traed yn orclìwyl gwasaidd :

'Wele, dy forwyn yn wasanaethferch i olchi ti'aed gweis-

ion fy arglwydd' (1 Sam. xxv. 41). Cawn fod yr arferiad

mewn grym yn nyddiau ein Harglwydd ; ac ymddengys
y cynwysai Aveithred o ymostyngiad oddiwrth y cerydd
urddasol ond llym a weinyddodd i'r Pliarisehd ydoedd
wedi ei wahodd i'w d i fwyta gyd ag ef, ond a fethodd

ddangos iddo y sylw boneddigaidd a arferid dalu i un
gwahoddedig, ond gwnawd ei ddiffyg i fynu 'gan y wraig
yn y ddinas, yr hon ydoedd bechadures:' ' Efe a ddywed-
odd wrth Simon, A weh di y wraig hon? Mi a ddaethum
i'th d di, ac ni roddaist i mi ddwfr i'm traed ; ond hon
a olchodd fy nhraed â dagrau, ac a'u sychodd á gwallt ei

phen' (Luc vii. 36-44).

Yn wir mae'r arferiad yn parhau yn Palestina hyd
heddyw. Pan gyrhaeddodd Dr. liobinson líamleh, yn
agos i'r hen Lyda, aeth yn ei fiaen i d y goruchwyliwr
Americanaidd, yr hwn oedd Arab cyfoethog, perthynol i

Eglwys Groeg, â'r hwn yr oedd wedi dyfod yn gydnab-
yddus eisoes yn Jerusalem. 'Yr oedd ef a'i f'ab hynaf yn
absenol yn Yaffa (Joppa), ond groesawyd ni yn garedig
gan y teulu. Darfu i'r ail fab, gAvr iíanc deunaw neu
ugain mlwydd oed, gyflawni rhan penterdu, ac arweln-

iodd ni i oruwch-ystafell, neuadd eang a digono awyr

ynddi, yr hon a ffurfiai fath o drydedd llofft ar nen
wastad y t. Yn ein hystafell eang cawsom gyfle i

drefnu tipyn ar ein personaii, am y tro cyntaf ar ol

tair wythnos o drigo mewn pabell a theithio y rhan
fwyaf o'r amser yn yr anialwch. Dygwyd hmonade i ni,

ac yna cnffep. Cynygodd gwr ifanc y t, yn ol dull Iletty-

garwch Dwyreiniol, ar fod i'w was olchi ein traed. Cym-
erais y peth yn syn, canys nid oeddwn yn gwybod fod

yr arferiad yn fíynu yma. Ac nid yw chwaith tuag at

ddyeithriaid, er ei fod yn beth eithaf cyflredin yn mysg
y trigolion genedigol. Derbyniasom y cynygiad yn
llawen, ar gyfrif yr adfywiad yn gystal a'r esponiad

ysgrythyrol. Dygodd gaethferch Nubiaidd yn ganlynol

ddwfr i ni, yr hwn a dywalltodd ar ein traed mewn cawg
mawr bas ;

penliniodd o'r blaen, a rhwbiodd ein traed

â'i dwylaw, ac yna sychodd hwynt á napcin. Yr oedd
hyn yn un o'r dygwyddiadau bychaìn mwyaf boddus
mewn cysylltiad â'n taith' (Piobinson, lies. iii. 25).

Mae yr hen arferiad yma yn ein cynysgaethu ni ag
eglurhad odidog ar un amgylchiad dyddorol yn hanes

ein Harglwydd—sef ei waith yn golchi traed ei ddis-

gyblion—gan gorpholi mewn gweithi-ed wers darawiadol

o ostyngeiddrwydd, ac ymostyngiad, ynghyd â charedig-

rwydd y naill tuag at y Ilall (loan xiii. 4-17). Gyda
golwg ar atteb ein Harglwydd i Pedr, yr hwn, gyd â'i

barodrwydd arferol, a resymai y matter ag ef, gallwn

sylwi fod dau air yn y T. N. yn arwyddo golchi

—

vnrreiv

ÿ,\oveiv; etto mae gwahaniaeth rhyngddynt yr hyn nid

yw yn hawdd ei osod allan yn Gymraeg; arwydda vnnreiv

olchi rhan o'r corph ; a \oveiv yr holl gorph ; am hyny
mae Dr. Campbell yn cyfieithu y lOfed adnod fel hyn :

' Nid oes eisiau ar yr hwn sydd wedi bod yn baddo

(ó XeXoi7/;iewf) ond golchi [vi(pa(j-6ai) ei draed.' ' Mae yr

esponiad yma,' medd ef, ' wedi ei fenthyca oddiwrth

arferiad yr amserau, yn ol yr hwn y gwnai y rhai a

wahoddid i wledd faddo cyn myned, ond gan y cerddent

yn gyffredin mewn sandalau (oddieithr pan ar daith), ac

heb hosanau ar eu traed, yr oedd yn arferol i wasanaeth-

ddynion y teulu olchi eu traed cyn iddynt led-orwedd

ar y coucJies. Gofynai eu traed, y rhai a lychwynid

wrth gerdded, gael eu golchi, er nad oedd eisiau golchi

yr holl gorph' (Campbell, Gospels, iv. 450, 469).

Mae rhai wedi deall gorchymyn Crist i'w ddisgyblion

gyda golwg ar olchi traed eu gilydd yn Ilythyrenol, gan
dybied fod hyn wedi ei sefydlu fel ordinhad barhaus yn yr

eglwys. Gwnai Ambrose, esgob Milan, a rhai eraill, gyf-

lawni y gwasanaeth hwn yn Ilythyrenol, oblegid y credent

taw appwyntiad Crist ydoedd. Ammonius, Theophylact,

Oícumenius, a'r rhan fwyaf o'r hen ysgrifenwyr, a dybient

nad oedd i'w gyfyngu i'r arferiad hon yn unig, ond y
cynwysai holl weithredredoedd cariad trwy y rhai y
medrai rm Cristion adfywio, cysuro, a helpu y llall ar

unrhyw achlysur. Mae y pab o Eufain yn protfesu

efelychu ein Harglwydd wrth olchi traed ei ddisgyblion,

trwy olchi yn flyneddol draed deuddeg o ddynion tlodion

ar ddydd lau cyn Sul y pasg, enghraifit o ostyngeidd-

rwydd fiuantus yr hwn sydd wedi cael cael ei arferyd

gan lawer o freninoedd Cristionogol, y rhai a olchant

draed nifer o bobl dlodion ar y diwrnod hwnw, er nad

â'u dwylaw breninol eu hunain, ond trwy ddwylaw eu

harglwydd-elusenwr, neu ryw un arall (Hall, Gospel

Woyship, ii. 439). Mae y Morafiaid hefyd yn dal i'fynu



GOLCHI. 276 GOLEUNI.

yr arferiad hoa fel im o ordinhadau Crist (Spangenberg,

Exposition of Clm'stian Dodrine us taught by tlie Uniied

Brethren, 449).

Nid ydym yn golygu y bwriadai ein Harglwydd
wrth olchi traed ei ddisgybhon sefydlu hon fel ordinhad

barliaus yn ei eglwys. Er nas gaUasai fod un gwrth-

wynebiad i'r arferiad yn Mhalestina, lle yr oedd wedi

ífynu er cyn cof gan neb, a lle y gwnai Uawer o aiíerion

y bobl hi ar rai cyfrifon yn beth cynghoradwy, etto nid

ydyra yn sicr y bwriadai roddi cyfarwyddiadau mewn
perthynas iddi yn mheUach na dylanwad ei esampl, fel

amlygiad o ostyngeiddrwydd, ymostyngiad, a charedig-

rwydd y naiU tuag at y UaU. Ond mewn Uawer o wled-

ydd—ein gwlad ein hunain er enghraifft—Ue nad yw y
fath arferiad yn bodoU, Ue mae ein coesau a'n traed wedi
eu gwisgo yn gynhes a'u diogelu, .a Ue mae y duU, a'r

cyfleusderau i deithio yn ein diogelu ni yn gyffredin rhag

y drygau cysyUtiedig â cherdded a theithio yn y Dwyrain,
byddai yn aml yn ymarferol yn ddiwasanaeth, ac yn Ue
bod yn garedigrwydd, byddai yn aml yn anamserol a

thraflerthus. Àc nis geUir dal fod eisiau golchi traed y
disgybUon pan ddarfu Crist wneud hyny

;
yr oedd swper

drosodd, pan nas geUir tybied y sefai eu traed mewn
angen am gael eu golchi ; ac am liyny mae yn naturiol i

gasglu taw yspryd y weithred ydoedd y peth y dewisai

osod esamplau o hono iddynt ; casgUad a fawr gadarn-

heir gan y ffaith nad ydym ddim yn cael i'r apostoUon eu

hunain, tra y gorchymyuant y dyledswyddau o ostyng-

eiddrwydd, ymostyngiad, a charedigrwydd y naiU tuag
at y Uall, yr hyn a gorphoUd yn y weithred, erioed yn
llythyrenol olchi traed eu gilydd, neu draed eu cydgred-

inwyr. ' Yr unig adnod sydd yn ymddangos fel yn aw-
grymu y dylai, neu fod Cristionogion wedi gwneud hyny
yw 1 Tim. V. 10, Ue yr enwa yr apostol yn mhUth nod-

weddau eraiU gweddw yr hon oedd i gael ei anrliydeddu

gan yr eglwys fel gwéddw, hyn :
" Os golchodd hi draed

y saint." Ond mae agoriad i'r ymadrodd yma yn yr
adnod flaenorol: "Os bu letteugar," neu yn ol y Saisoneg:

"Os bu letteugar i ddyeithriaid." Dj/eithriaid oedd y
saint yr oeddid i olchi eu traed ; dyeithriaid ar w^asgar

oherwydd erledigaeth, neu ynte ar eu teithiau i bregethu
yr efengyl ; a 'chan yr arferent gerdded yn droednoeth,
neu á sandalau yn unig am eu traed, yr oedd golchi eu
traed yn rhan o'r Uetteugarwch oedd i gael ei arferyd

tuag attynt: a charedigrwydd mawr i deithiwr, er nad
oedd ynddo ei liun ond gweithred syml o" gyfeiUgarwch'
(HaU, Gospel Worship, ii. 440).

Mae arferiad araU mewn ffoi'dd o olchi a enwir yn yr
Ysgrythyrau, ac yn deilwng o sylw—yr arferiad o olchi

dwylaw cyn bwyta bwyd. Mae yn hawdd canfod y
rheswm o hyn. Bwytai yr luddewon o ddysgl gyfíredin,

ac ni wnaent ddefnydd o Iwyau, neu gyUUl a ffyrch ; ond
gwlychant eu dwylaw yn y ddysgl a gynwysai y bwyd,
a chan ymaflyd mewn rhan o hono, gosodent ef yn eu
genau. Am hyny dywed ein Harglwydd :

' Yr hwn a
wlych ei law gyda mi yn y ddysgl, hwnw a'm bradycha
i.' Yn wir yr oedd yn ofynol er mwyn bod yn lanwaith
i olchi y dwylaw cyn ac ar ol pryd bwyd. Mae yn wir

y dywed «in Harglwydd :
' Eithr bwyta â dwylaw heb

olchi ni haloga ddyn' (Matt. xv. 20); ond mae yn amlwg
oddiwrth gysylltiad y geiriau y cyfeiriai wrth ddweud
hyn at halogrwydd moesol ; a'i amcan wrth ddweud hyn

oedd cywiru athrawiaeth y Pliariseaid y rhai a osodent
bwys gormodol ar yr esgeulusiad o hyn, fel pe cynwysasai
halogrwydd moesol. Ar y matter yma a Ilawer o fatterion

eraill yr oedd Uawer o draddodiadau ffol o eiddo'r tadau
wedi dyfod lawr attynt, a thalent fwy o sylw iddynt nac
i orchymynion Duw (Marc vii. 1-L3).

Nid oedd yr arferiad o olclii'r dwylaw cyn ac ar ol

bwyd wedi ei chyfyngu i'r luddewon. Yr oedd yn un
gyffredin trwy yr oll o'r Dwyrain, megis yn mhlith yr
Aiphtiaid, y Groegiaid, y Pthufeiniaid, ac eraiU. Sonia
Herodotus am gawg aur a berthynai i Amasis, un o

freninoedd yr Aipht, yr hwn a ddefnyddiwyd ganddo ef

ei hun a'r gwahoddedigion a arferent fwyta ar ei fwrdd
(WiUcinson in Ilerodot. i. 185).

Mae dull y Dwyreinw^yr o olchi eu dwylaw yn wa-
hanol i'n dull ni y gorllewinwyr. Ni thywelltir yn un
man ddwfr yn flaenorol yn y cawg ; ond y gwas â o

gwmpas yr hoU wahoddedigion a chostrel yn ei law, a
thywallt ddwfr o honi ar eu dwylaw, ac y mae Ilestr i

dderbyn y dwfr fel y byddo yn disgyn o'u d\vylaw. Ail

gyflawnir yr un gorchwyl pan byddo y pryd bwyd
drosodd. Mae genym gyfeiriad at enghraifft o'r fath yn
2 Bren. iii. 11: 'Y mae yma Eliseus mab Saphat, yr

hwn a dyw^alltodd ddwfr ar ddwylaw Elias' (HLirtley,

Bes. 233).

GOLEUNI, y sylwedd neu y corph trwy ba un y
gwneir cyrph eraill yn weledig i ni. Er fod y mwyaf
anwybodus yn gynefín â'r hyn olygir wrth oleuni, etto

mae ei natur yn gwbl anhysbys i philosophyddion. Hyd
yn od gyda golwg ar ei ddechreuad a'i daeniad y mae
dwy dybiaeth. Yn ol amcan-dyb Newton, mae goleuni

yn gynwysedig o ronynau materol a roddir allan gan
gyrph dysglaer, y rhai a symudant gyda chyflymdra
dirfawr, ac yn symud bob amser mewn Uinellau luiion,

ond yn agored i gael eu troi gan adlewyrchiad oddiar

wynebau cyrph eraill, a thrwy gael eu gwrthdori trwy ei

sylwedd, a thrwy eu camiad wrth baso heibio ei hymylon.
Yn ol amcan-dyb Huygen tybir fod goleuni yn debyg i

swn, ac yn gynwysedig yn nhoniadau hylif o'r fáth deneuaf
a mwyaf ystwyth, a'r hon sydd wedi ei thaenu dros hoU
natur, ac yn cael ei chyffroi gan weithrediad ffynonell y
goleuni.

Yn ystod y ganrif ddiweddaf amcan-dyb Newton mewn
perthynas* i'r gronynau dysglaer a fabwysiad^vyd yn
Lloegr ac ar y Cyfandir ; ond y mae darganfyddiadau

diweddar wedi adíywio amcan-dyb Huygen, a rhoddi

cylchdaeniad iddi {Èdin. Encìjc. art. ' Optics,' xv. 499).

Mae goleuni yn teithio gyd â'r cyflymdra o 192,000 o

fílltiroedd yn y triugainfed ran o íynyd (Herschel, Out-

lines, 335).

Mae hanes Moses am greadigaeth y sylwedd hynotaf

hwn ar unwaith yn syml ac oruchel. Mae Longinus, yn
ei draethawd enwog ar y suhlime, yn dweud fel hyn am
dano :

' Mae deddíroddwr yr Israeliaid, yr hwn ydoedd
ddyn anghyffredin, Avedi synied yn hynod o dda' am
ardderchogrwydd a gallu Duw, a gesyd ei sjmiadau allan

yn eu holl urddas yn y geiriau hyn; "A Duw a ddywed-
odd, Bydded goleuni; a goleuni a fu'" (BoIIin, Hist. of the

Ärts and Sciences of the Ancients, ii. 57). Gwnaed rhj^w

un fyfyrio ar natur anamgyflredadwy ac annarluniadwy
goleuni, ar ei gyflymder synfawr, a phriodoleddau anghyfl-

redin eraill, ac ar ei ddefnyddioldeb dirfawr ac amrywiol.
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ac nl fetha a theiinlo ar unwaith symledd ac orucheledd
yr ymadrodd.

Nid oes dim inewn natur ac sydd wedi ein cynysgaethu
â'r cyHelyijiaethau gogoneddus a mynegawl a goleuni, ac

y mae yr Ysgrythyrau yu Uawn cydraariaethau wedi eu
tynu oddi wrtho :—

•

'Goleuni yw Duw, ac nid oes ynddo ddim tywyllwch'

(1 loan i. 5).

'Goleuni y byd ydwyf fi,' medd ein Harglwydd ; 'yr

liwn a'm dilyno i, ni rodia mewn tywyllwch, eithr efe a
gaiíf oleuni y bywyd' (loan viii. 12). ' Mi a'th roddaf
hefyd yn oleuni i'r cenedloedd, fel y byddych yn iachawd-
wriaeth i mi hyd eithaf y ddaiar' (Esa. xlix. G).

Darlunir yr angelion yn y nefoedd, mewn cyferbyniad
i'r rhai na 'chadwasant eu dechreuad,' fel 'engyl y goleuni'

(2 Cor. xi. 14).

Am loau Fedyddiwr dywed ein Harglwydd, 'Efe oedd
ganwyll yn Uosgi ac yn goleuo; a chwithau oeddych ewyll-

ysgar i orfoleddu dros amser yn ei oleuni ef ' (loan v. 3.5).

' Duw, yr hwn a orchymynodd i'r goleuni i lewyrcliu o

dywyllwch, yw yr hwn a lewyrchodd yn ein calonau, i

roddi goleuni gwybodaeth Duw, yn wyneb lesu Grist'

(2 Cor. iv. 6).

' Llewyrched felly eich goleimi ger bron dynion, fel y
gwelont eich gweithredoedd da chwi, fel y gogoneddont
eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd ' (Matt. v. 1 6).

' Canys
yr ocddych chwi gynt yn dywyllwch, ond yr awr hon
goleuui ydych yn yr Arglwydd : rhodiwch fel plant y
goleuni' (Eph. v. 8).

' Llwybr y cyfiawn sydd fel y goleuni, yr hwn a lew-
yrcha fwyfwy hyd ganol dydd' (Diar. iv. 18). 'Goleuni
yr annuwiol a ddiíìbddir, a gwreichionen ei dân ef ni

lewyrcha : goleuni a dywylla yn ei luesty ef, a'i lusern a
ddifiydd gyd ag ef ' (Job xviii. 5, 6).

'Wele dydd jr Arglwydd yn dyfod, yn greulon â
digofaint a digter llidiog, canys ser y nefoedd, a'r planedau
ni roddant eu Ilewyrch, yr haul a dywyllir yn ei godiad,
a'r Iloer ni oleua ai llewyrch. Ac mi a ymwelaf a'r byd
am ei ddrygioni, ac a'r annuwiolion am eu hanv/iredd

'

(Esa. xiii. 10, 11).

' Melus yn ddiau yw y goleuni, a hyfryd yw i'r llygad
weled yr haul ' (Preg. xi. 7).

Annerchir yr eglwys fel hyu :
' Cyfod, Ilewyrcha, canys

daeth dy oleuni, a chyfododd gogoniant yr Arglwydd
aruat. Canys wele, tywyllwch a orchuddia y ddaiar, a'r

fagddu y bobloedd, ond arnat ti y cyfyd yr Arglwydd,
a'i ogoniant a welir arnat. Ki fachluda dy h9.ul mwyach,
a'th leuad ni phalla ; oherwydd yr Argiwydd fydd i ti yn
oleuni tragwyddol, a dyddiau dy alar a ddarfyddant'
(Esa. lx. 1, 2, 20).

Daiiunir y nefoedd, dan y gyfìelybiaeth o ddinas, fel

liyn :
' A'r ddinas nid rhaid iddi wrth yr haul, na'r Ileuad,

i òleuò ynddi, canys gogoniant Duw a'i goleuodd hi, a'i

goleuni hi yw yr Oen. A chenedloedd y rliai cadwedig
a rodiant yn ei goleuni hi. A'i phyrth hi ni chauir ddim
y dydd; canys ni bydd nos yno' (Dat. xxi. 23-2.5).

Dyna ychydig adnodau yn y rliai y gosodir allan

wirioneddau'r efengyl trwy gydmariaethau wedi eu cym-
eryd oddiwrth oleuni. Ni wnaethom ond eu coftiiau,

heb gynyg un espouiad arnynt, gan y golygwn y teimlir

eu grym a'u prydferthwch heb ddeongliad yn fwy na
thrwyddo.

GOLEUO, rhoddi goleuni. Mae Duw yn goleuo ty-
wyllwch ei bobl pan y gweryd hwynt rhag gofid, y rhydd
iddynt Iwyddiant, yngliyd â gwybodaeth a Ilawenydd
(Ps. xviii. 28). Goleua eu Uygaid pan, trwy ei air a'i

yspryd, y dysg iddynt yn gadwedigol ei wirionedd, ac

y dengys iddynt ei ogoniant (Ps. xix. 8 ; Eph. i. 18).

Goleuir rhagrithwyr â gwybodaeth tremyngar {specula-

tíoe) o'r gwirionedd dwyfoJ, a dylanwadau hynodol ond
nid cadwedigol yr Yspryd Glân, a meddant weitliiau ar
ei ddoniau prophwydo (Heb. vi. 4).

GOL'GOTHA. [CalfariI.
GO'PHER. [Akch.]
GORCHUDD. Mae amryw eiriau Hebraeg y rhai y

dywedir eu bod yn arwyddo, neu wedi cael eu cyfieithu

yn orchudd, ac yn ganlynol nid ydym i gasglu fod yr un
peth i'w ddeall wrth y geiriau hyn pa le bynag y ceir

hwynt. Y roae, fodd bynag, yn anhawdd mynegi y
gwahaniaeth rliyngddynt. Ni wnawn ni ddim sylwi

oud ar y rhai canlynol yn unig :

—

1. Llen ; rhyw beth fyddo yn cuddio, ac a wisgid gan
fennywaid fel amlygiad o wylder, ac i'w diogelu rhag
llygadrythiad gwrrywaid. Ond nid ydym i ífurfio ein

drychfeddwl am orchuddiau y bennywaid luddewig
oddiwrtli y vails a wisgir gan fennywaid y dyddiau
presenol. Ymddengys eu bod yn fath o wisg a ellid,

08 byddai eisiau, ei droi o gwmpas y corph, fel ac i'w

guddio, ac yn enwedig y wyneb. Pan fynegwyd i

Rebeccah gan was Abraham taw ei feistr oedd y gwr
oedd yn dyfod i'w cyfarfod, hi ' ddisgynodd oddiar y
camel, ac a gymerth orchudd, ac a ymwisgodd' (Gen.

xxiv. 64, 65). Pan ddarfu Tamar, er mwyn tynu sylw
Judali, ei thad ynghyfraith, eistedd ar y fíbrdd, ' hi a
ddiosgodd ddillad ei gweddwdod oddi am dani, ac a'i

cuddiodd ei hun â gorchudd, ac a ymwisgodd ;' ' a phan
ganfu Judah hi, tybiodd mai puttain ydoedd, oblegid

gorchuddio o honi ei gwyneb' (xxxviii. 13, 15). Mae y
gwisgoedd hyn yn dynodi rhywbeth gwahanol iawn
oddiwrth va{ls ein bennywaid ni.* Pan ddywedodd
Boaz yn y bore wrth Iluth :

' Moes dy (C. S. fjor-

clmdd) fantell sydd am danat, ac ymafael ynddi. A hi a
yraaflodd yuddi, ac efe a fesurodd chwe mesur o haidd,

ac a'i gosododd arni' (Ruth iii. 15). Buasai y cyfryw
vails ac sydd gan ein bennywaid ni yn hollol anaddas i'r

cyfryw ddyben. Mae y gair a ddefnyddir yma yn wa-
hanol i'r un arferir yn yr adnodau blaenorol ; ond mae yn
debygol y cyfeiria at ryw wisg gyfíelyb.

2. Gorchudd yn benaf i'r wyneb. Pan ddaeth Moses
lawr oddiar Fynydd Sinai, ' croen wyneb Moses a ddys-
gleiriai, a'i bobl a ofnasant nesau atto ef .;' ac am hyny
pan lefarai wrthynt, rhoddai riîSÖ {lenn) ar ei wyneb
(Exod. xxxiv. 29, 30, 33-35). At yr amgylchiad hynod
hwn yn hanes Moses y gwna yr apostol gyfeiriad neill-

duol yn 2 Cor. iii. 13-16.

3. Y wahanlen a ranai rhwng y cysegr a'r cysegr sant-

eiddiolafyn y tabernacl (Exod. xxvi. 31-33; xxxvi. 35-38),

* llae BnckÌHgliam yn rlioddi esponiad go liynod ar yr adnod hon. ' Mae yr arswyd o

un math o awgrym mewn pertliynas i'w purdeb, a*u liarferìad o fyned allan yn dtìiorchudd^

lle mae un wrtliwynL-boI yn fwy cyffredin, yn nodwedd hynod yn nghyrneriad y bennywaid

Tyrcaidd ; ac y mae hyn, fel pob rhan arali o'u harferîon ac a welsoin ni yn berffaitii gyd-

ffurfiol ag arferiad yr oesau borcuaf. Ymddengys gan hyny na wnaì neb ond putleiniaid

orcliuddio eu hunain, er mwyn osgoi y gwarth o gael eu hadwaen, tra yr âi beniiywaid pnr

a gwylaidd heb un gorchudd, gan ddaiigos eu gwynebau. Yn hanes cysylitiad annaturiol

Judah â Tainar, ei ferch yngliyfraitli, dywedir iddi ' guddio ei hun â gorchudd, ac ymwisgo,'

ac iddì eistedd mewn Ile agored ar y iìbrdd ; a pban ganfu Judah hi, tybiodd inae puttain

ydoedd, oblejid gorchuddio o honi ei hwyneb.
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ac hefyd yn y deml yn Jerusalem (2 Cron. iii. 1 4). Un o'r

amgylchiadau hynod ac oeddynt yn gydfynedol â chroes-

hoeüad ein Harglwydd, ydoedd ' i lenn y deml gael ei

rhwygo oddi íynu hyd i waered, pau yr ymadawodd ar

yspryd' (Matt. xxvü. 50, 51)—^yn ddiau i arwyddo fod

gwasanaeth y deml a'r holl ddeddf seremoniol wedi eu

diweddu, ac nad oedd y gwahaniaeth ac ydoedd wedi

hodoli cyhyd rhwng luddewon a chenedloedd i fod mwy
mewn grym, a'u bod o hyn allan i gyfansoddi un corph,

ac i fod 'y ífordd i'r cysegr santeiddiolaf ' yn agored yn
ddiwahan i hobl ' o bob iaith, Uwyth, a chenedl' (Eph. ii.

11-22 ; Heb. ix. 8 ; x. 19-22).

GOIICHYMYN un i ras Duw, yw ei gyflwyno trwy
weddi ífyddiog i ofal a fíafr Duw grasol, a dymimo iddo

bob bendith (Act. xiv. 26; xv. 40).

GO'SEN, y rhan hono o'r Aipht Ue yr ymsefydlodd
Jacob a'i deulu, a Jle y parhaodd eu disgynyddion,

plant Israel, i drigo. Nis gwyddir yu awr yn mha le

yr oedd yn gyfleuedig ; ond nid oes fawr amheuaeth nad
yn yr Aipht Isaf, efallai tua'r gogledd-ddwyrain, yn y
rhan hono o'r wlad a ymylai ar Ganaan. Nis gallasai

teulu Jacob, yr hwn ni cliyawysai ond ynghylch 70 o

bersonau, feddianu ond rhan fechaii o honi, ond rhaid
fod 'gwlad Gosen' (Gen. xlvü. 27) yn go helaeth, oblegid

yn amser eu hymadawiad o'r Aipht, rhaid fod eu disgyn-
yddidn wedi Uiosogi i 2,000,000 (Exod. xii. 37), ^etto

sonir am Gosen fel y wlad y trigent ynddi (viii. 22 ; ix.

26). Ymddeugys ei bod yn rhan doraethog o'r wlad, o'r

hyn lleiaf gyda golwg ar borfa i ddefaid ac ychain ;

oblegid cawn Pharaoh yn dweud wrth Joseph :
' Tir yr

Aipht sydd o'th flaen ; cyflea dy dad a'th frodyr yn y
man goreu yn y wlad; trigant yn nhir Gosen' (Gen. xlvii.

1-6). Gallwn gasglu oddiwrth hyn ei bod yn gyfleuedig
ar un neu ragor o gangenau y Nile, efallai yn rhyw le yn
y rhan ddwyreiniol o'r clelfa; oblegid lle nad yw y wlad yn
cael ei dyfrhau gan y Nile mae yn anialwch perfiTaith.

Mae hyn yn amlwg yn mhellach oddiwrth yr amgylchiad-
au yr arferai'r Israeliaid wrth wreithio daiar ei dyfrhau
(Deut. xi. 10); y cynyrchai fíîgys, gwinwydd, a phom-
granadau (Num. xx. 5) ; a'u bod yn byw ar y fath bethau
a chucumei-au, melons, cenin, winwyn, a garileg, y rhai
a ddefnyddir yn gyffredin gan y Fellahs presenoi ; a bod
ganddynt ddigon o bysgod (xi. 5). Mae amryw amgylch-
iadau yn hanes yr Israeliaid yn dangos yn eglur fod y
wlad y trigent ynddi yn gorwedd yn agos i'r Nile :

' A
Pharaoh a orchymynodd i'w holl bobl, gan ddywedyd,
Pob mab a'r a enir, bwriwch ef i'r afon' (Exod. i. 22)

—

enw cyffredin y Nile, gan taw hi ydoedd prif afon y
wlad. ' Yn mysg yr hesg ar fin yr afon' y cafodd merch
Pharaoh y baban Moses, pan y daeth i waered i'r afon i

ymolchi, ac y rhodiai ei Uancesau ger llaw yr afou (ii. 3.

5). Yu y gwyrth o droi dyfroedd yr Aipht yn waed,
Moses neu Aaron ' a gododd ei wialen, ac a darawodd y
dyfroedd y rhai oeddyut yn yr afon, y'ngwydd Pharaoh,
ac y'ngwydd ei AveÌ3Ìon, a'r holl ddyfroedd y rhai oeddynt
yn yr afon a drowyd yn waed. A'r pysgod y rl)ai oedd-
ynt yn yr afon, a fuant feirw, a'r afon a ddrewodd, äc ni
allai yr Aiphtiaid yfed dwfr o'r afon. A'r hoU Aiphtiaid
a gloddiasant oddi amgylch yr afon am ddwfr i'w yfed,
canys ni allent yfed o ddwfr yr afon' (vii. 20, 21, 24).
Nis gall neb amlieu nad y Nile a olygir yma wrth yr
afon, oblegid hi yn unig allasai gynyrchu etfeithiau mor

gyffredinol. Yr un modd gyda golwg ar wyrth y llyffaint,

dywedir, ' A'r afon a heigia lyfíaint,' y rhai oeddynt i

fod yn bla cyffredinol yn y wlad ; a phan, ar ymostyng-
iad Pliaraoh, y dywedodd Moses, ' A'r Uyffaint a ymad-
awant a thi, ac a'tli dai, ac a'th weision, ac a'th bobl,' ac

ychwanegodd, ' yn unig yn yr afon y gadewir hwynt'
(viii. 3, 9, 11).

Ymddengys hefyd fod breninoedd yr Aipht yn bywyn
neu yn agos at y rhan hono o'r wlad Ìle yr oedd Jacob a'i

deulu wedi ymsefydlu, a Ue y cawn ni blant Israel yn
trigo wedi hyn. Yr oedd Joseph, fel y mae yn naturiol

i ni gasglu, yn byw yn Uys Pharaoh, fel ei brif weinidog
(Gen. xli. 39-44). Yn awr, dyma y geuadwri a ddanfon-
odd at ei dad wrth ei wahodd i'r Aipht :

' Cai drigo yn
ngwlad Gosen, a bod yn agos attaf fi,

ti a'th feibion, a
meibion dy feibion, a'r hyn oll sydd genyt.' Ac am yr
amgylchiad dyddorawl o fod Joseph yn gwneud ei hun
yn hysbys i'w frodyr, ' daeth y gair i dij Pliaraoh, gan
ddywedyd, Brodyr Joseph a ddaethant, a da oedd hyn
y'ngolwg Pharaoh, ac y'ngolwg ei weisión ' (xlv. 10, 16);

a phan gyrhaeddodd Jacob Gosen, 'dug Joseph ei dad, ac

a'i gosododd ger bron Pharaoh' (xlvi. 1, 2, 7, 10), yr hyn
nid yw yn debygol y gwnaethai pe buasai palas y brenin

yn mhell oddi yno. Yn yr un modd, 200 o flyneddau

wedi hyn, cawn fei'ch Pharaoh yn nghymydogaeth yr

Israeliaid ; ac y mae yr ymddiddan a'r ymwneud a fuont

rhwng Moses a Pharaoh, ac ar yr un pryd â'i frodyr yr
Israeliaid, yn profi fod y breniu yn byw ger Uaw. Nid
ydym yn gwybod pa beth ydoedd maintioli'r Aipht y
pryd hwnw. Efallai ein bod ni yn rhy barod i feddwl
am dani fel yr oedd hi mewn amseroedd olynol. Yr
oedd teyrnasoedd yn yr oesau boreuol yn fychain yn
gyffredin ; ac yn nyddiau Joseph a Moses gallasai nad
oedd ond gwlad fechan, ác nad oedd y Pharaohaid a'r

IsraelÌ£i,id byth yn mliell iawn oddiwrth eu gilydd.

Mewn cysylltiad â phlaau yr Aipht yr ydym yn darllen

am feusydd Soau, yr hwn oedd yu Ue hen iawn, gan nad
oedd Hebron ddim wedi cael ei hadeiladu ond saitli

mlynedd o'i flaen (Nurn. xiü. 22) ;
' Efe a wnaethai

wyrthiau o flaen eu tadau hwynt yn nhir yr Aipht, yn
maes Soau.' ' Gosododd efe ei arwyddion yn yr Aipht,

a'i ryfeddodau yn maes Soan' (Ps. lxxviii. 12, 43). Yn
amser Esaiah mae yn debygol ei bod yn brifddinas yr
Aipht Isaf :

' Diau,' medd ef, ' ynfydion ~yw tywysogion
Soan, cynghor doethion gynghorwyr Pharaoh a aeth yn
ynfyd' (Esa. xix. 11; gwel hefyd v. 13); ac uid yw yn
anhebygol nad felly y gallasai fod, neu o'r hyn Ileiaf yn
drigfan Pharaoh yn nyddiau Moses. Ystyrir taw yr un
lle ydyw a Tanis, yr hwn a esyd daiaryddwyr yn nelta j
Nile, ar un o'i chaugenau dwyreiniol. Tybir taw yr hen
Tauis ydyw tref bresenol San ; ond os felly, prin y gallasai

Tauis fod yn Soan ; o'r hyn lleiaf ymddengys Sin, yn
gystal a No a Noph, yn llefydd gwahanol oddiwrth Soan
yn Ezec. xxx. 14, 16.

Gelwir gwlad Gosen hefyd yn 'wlad Raamses' (Gen.

xlvii. 11); a chyn yr Exodus yr oedd yr Israeliaid wedi
' adeiladu i Pharaoh ddinasoedd trysorau, sef Pithon a
Raamses' (Exod. i. H). O Paamses y darfu i'r Israeliaid

gychwyn pan yr ymadawsant o'r Aipht ; ond pa uu ai o
wlad Itaamses, neu o ddinas o"r enw hyny, mae yn an-

mhosibl penderfynu. Os y ddinas ydoedd, nid yw ei

seíyllfan ond matter o amcau-dyb ; feíly nis gellir dweud
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yn benderfynol a sicr o ba fan y darfu iddynt gychwyn
i'w taith.

GO'ZAN, enw afon a'r Avlad oddi amgylch, yr hon a

ddarostyngodd yr Assyriaid, a lle y darfu iddynt gaeth-

gludo rhan o ddeg llwyth Israel (Esa. xxxvii. 12; 2 Breû.

xvii. 6), ond nis gallwn benderfynu pa un ai yr Elon

Gozine, yn agos i dardd-Ie y Tigris, a'r hon a eilw Pto-

lemy Gauzanitis (yn awr a elwir Kaushan ; Gesenius,

1 62), yn Mesopotamia, neu le yn Media, Ue gesyd Pto-

lemy dalaeth Gauzan a dinas Gauzania.

GRAS, a arwydda yn gyÖredin ífafr, ond mae i'r gair

amryw ystyron arbenig, yn neillduol yn y T. N. Mae
i'r gair Groeg x«jO'?) Ji' I^wn yn gyífredin a gyfieithir ^ras,

ystyron eraill y rhai nad yw y gair hwnw yn eu gosod

allan. Gau fod y ddau air, fodd bynag, yn rhai pwysig
iawn, ac yn rliai y cyfarfyddir â hwynt yu aml iawn yn
3'r Ysgrythyrau, ni i'oddwn restr reolaidd o'r ystyron yn

'

inha rai y cymerir hwynt.

1. Ffafr g3^d ag eraill (Gen. xxxix. 4; Esther ii. 17;
Luc i. 30 ; ii. 52 ; Act. ii. 47 ; vii. 4G).

2. Ffafr i eraill (Act. xxiv. 27 ; xxv. 3, 9).

3. Bendithion tymhoi-ol (2 Cor. ix. 8).

4. Prydferthwch person, addurniadau, blodau (Diar. iii.

22 ; iv. 9 ; xxxi. 30 ; lago i. 1 1).

5. Derbynioldeb, megis o eiriau neu bi'cgethau (Ps.

xlv. 2; Luc iv. 22). Mae y cyfeiriad yma yn debygol at

fatter Crist a'i ddull o leíiiru.

G. Cymwynas, rhodd (2 Cor. i. 15).

7. Cyfraniad arianol (1 Cor. xvi..3 ; 2 Cor. viii. 19).

8. Cariad rhad ac anhaeddianol Duw a Christ i ddynion
pechadurus (Pihuf. v. 20, 21; 2 Cor. viii. 9 ; Eph. i. 3-7;

Heb. ii. 9 ; 1 Pedr v. 10).

9. Phadlonrwydd a graslonder bendithion iachawdwr-

iaeth hyd at gau allan weithredoedd yn gyfangwbl (Rhuf.

iii. 24; iv. 4, 5, 13-16; xi. 5, G ; Gal. v. 4; Eph. ii. 7, 9;

2 Tiin. i. 9 ; Titus iii. 7).

10. Ffafr, ewyllys da a bendith ' Duw ein Tad, a'n

Harglwydd lesu Grist.' Mae genym ami-yw enghreifftiau

o'r ystyi" yma o'r gair yu yr annerchiadau a'r beudithion

a geir yn llythyrau yr apostolion (Phuf i. 7; xvi. 24;
1 Cor. i. 3 ; 2 Pedr i. 2 ; 2 loan 3 ; Dat. i. 4 ; xxii. 21).

11. Yr efengyl, fel un o roddion mwyaf nodedig Duw
i ddyn, a'r otferyn a ddefnyddir i gyfranu iddo wybodaeth
a'i roddion rhad eraill (Act. xx. 24 ; 2 Cor. vi. 1 ; Gal.

i. 6; Titus ii. 11; 1 Pedr v. 12).

12. Swydd apostol a'r cymhwysderau augenrheidiol er

cyflawni ei djdedswyddau (Pihuf. i. 5; xv. 15, 16; 1 Cor.

iii. 10 ; Gal. ii. 9 ; Eph. iii. 1-10).

13. Doniau ysprydol (Rhuf xii. 6; 1 Cor. i. 4-7; Eph.

iii. 7 ; 1 Pedr iv. 10).

14. Pthagoriaetliau neu rinweddau y cymeriad Crist-

ionogol (1 Cor. i. 4, 5, 7 ; 2 Cor. viii. 1, 6, 7 ; 2 Pedr
iii. 18).

1 5. Cymhorth a lielp dwyfol (2 Cor. i. 1 2 ; xii. 9).

16. Adeiladaeth ueu welliant ysprydol eraill (Eph.

iv. 29).

17. Diolch, diolchgarwch, a rhoddi diolch (1 Cor. xv.

57; 2 Cor. ii. 14; viii. IG
;
gwel hefvd 1 Cor. x. 30;

Col. iii. 16). ,

18. Ar gyfrif neu oblegld (Epli. iii. 1, 14 ; Gal iii. 19).

GRISIAL. Nid ydym i ddeall wrth y gair hwn, lle

y cyfarfyddwn ag ef yn jr Ysgrythyr, y fatli hwnw o

wydr y rhoddwn yr enw hwnw iddo. Tybir y cyfeiria

at gareg dryloew, yr hon, oblegid ei chael mewn craig, a
elwir ar y cyfrif hyny yn graig-risial. Mae yn gynwys-
edig brun i gyd o süicia neu flint, yr hwn yw un o brif

hanfodion gwydr. Y grisialau mwyaf hardd ydyw y rhai

sydd yn berfíaith wyn, gloew, clir, diliw, a thryloew. Yn
yr ieithoedd Hebraeg a Groeg dynodir hwynt gan eiriau

a ddynodant yn briodol iâ
;
yr oedd yn eithaf naturiol i

roi yr enwau hyn i'r cyfryw feini, y rhai pan yn ddiliw,

fel y ceir rhai mathau, ydynt mor glir a dwfr (Rosen.

Min. 23).

Ymddengys y gosodid mawr werth arnynt yn yr lien

amserau. Pan yn son am ddoethineb dywed Job :
' Nid

aur a grisial a'i cystadla hi' (xxviii. 17). Ezeciel, pan yn
adrodd gweledigaeth y pedwar creadur byw, a ddywed

:

'Ac yr oedd ar beuau y pethau byw ddull y ff'urfafen, fel

IIiw grisial ofnadwy, wedi ei hestyn dros eu penau hwynt
oddi arnódd' (i. 22). Yn Llyfr y Datguddiad loan, pan yn
adrodd ei weledigaeth o'r byd nefol, a ddywed : 'Ac o flaen

yr orseddfainc yr ydoedd môr o wydr, yn debyg i grystal'

(iv. 6). Wrth ddarlunio y Jerusalem newydd dywed :

'A'i goleu hi oedd debyg i faen o'r gwerthfawrocaf, megis
maen jaspis, yn loew fel y grisial' (xxi. 11). A thrachefn

dywed : 'Ac efe a ddangosodd i mi afon bur o ddwfr y
bywyd, dysglaer fel y grisial, yn dyfod'allan o orseddfainc

Duw a'r Oen' (xxii. 1). Mae y cr>/sfals wedi eu taenu

yn eang ac yn ddigonol yn aml dros Europe, Asia, ac

America. Ceir grisialau neu grystalau o faintioli a thlysni

mawr yn ngwahanol ranau o Scotland. Mae craig-risialau

ynys Arran yn eithaf adnabyddus, ond ceir y rhai mwyaf
eu maint a'u gwerth yn agos i Cairngorm, yn rhan uchaf

swydd Aberdeen, Ile y ceir hwynt mewn granite, neu dir

cyfansoddedig o laid wedi ei adael ar ol llifogydd, ynghyd
â beryl a topaz [Edin. Ency. xiv. 545).

GROEG (yn Hebraeg |V, Jafan), gwlad yn neheu-

ddwyrain Europe. Gwahauiaethai mewn maint ar wa-
hanol amserau, a rhenid hi i nifer ú daleithau bychain.

Yn yr hen amser ei phrif raniadau oeddynt Pelopennesus,

Groeg briodol, Thessaly, ac mewn amseroedd diweddar
Macedonia. Gelür sylwi, fodd bynag, fod awdwyr pag-

anaidd yn aml yn gwahaniaethu rhwng Groeg a Mace-
donia, ac felly y gwna Luc (Act. xx. 1-3; Parkhurst,

Gr. Lex. 213). Ar ol dadgysylltu y Cyngrair Achsean

cafodd Groeg ei ranu trwy orchyrayn senedd Rhufain i

ddwy dalaeth, sef Macedonia, yn cynwys Thessaly, ac

Achaia, yn cynwys holl daleithau eraill Groeg. At y
cyfi'yw raniad o'r wlad mae cyfeiriad amlwg yn Áct. xviii.

12; xix. 21 ; Rhuf xv. 26; 2 Cor. ix. 2; xi.. 9, 10;

1 Thess. i. 7, 8. Yn y T. N. mae Achaia i gael ei gym-
eryd yn yr ystyr hyn.

Tad y Groegiaid oedd Jafan, pedwerydd mab Japheth;

ei feibion oeddynt EHsa, a Tharsis, Cittim, a Dodanim
(Gen. X. 2, 4, 5); gelwid ei ddisgynyddion yn 'la'oi'eç {laon-

es), enw ac sydd yn eglur yn tarddu o'r Hebraeg JV.
Ym-

ddengys iddynt ymsefydlu yn gyntaf yn ngorllewin Asia

Leiaf Aeth niferi mewn amserau boreuol iawn oddi yno

i Europe, ac a ymsefydlasant yn Groeg; ond dychwelodd

ilawer o'r rhai hyn, neu eu disgynyddion, gan ffurfio

taleithau Groeg yn lonia a rhanau eraill o Asia Leiaf

—

loniaid, yEoIiaid, a Doriaid.

Yn yr H. D. mae Jafan weithiau yn cymvys yr holl

wledydd a drigfanid gan ddisgynyddion Jafan, gan nad



GROEGWYE. 280 GWADD.

pa un ai Groeg, lonia, a'r rhanan cymydogaethol o Asia

Leiaf, neu ranau eraill. Fel gwlad, ceir yr euw yn Esa.

lxvi. 19; Ezec. xvii. 13; Zech. ix. 13. Yn ngweledigaeth

Dauiel o'r hwrdd a'r bwch, dywedir gan yr angel wrtho

yr arwydda yr olaf írenin Jafan (C. C. Groeg; viii. 21), gan

y golygid yn amlwg Alexander Fawr o Macedouia ; ac

yn xi. 2 sonia y prophwyd am un o freninoedd Persia

(Xerxes), yr hwu, 'trwy gadarnhau yn ei gyfoeth, y cyfyd

efe bawb yn erbyn teyrnas Jafan' (C. C. Gh'oeg). Yn Joel

iii. 5 yr ydym yn darllen am ' werthu meibion Judah a

meibion Jerusalem i'r Jafanim' (C. C. Groegiaid). Mewn
rhai o'r adnodau hyn ymddengys fod cyfeiriad neiUduol

yn Jafan at Groeg ; mewn eraüÌ dichon fod i'r gair ystyr

mwy eang.

Yn y 'r. N. mae y cyfeiriadau yn fwy Uiosog a phen-

derfyuol. Mae y rhan fwyaf o honynt mewn cysylltiad â

llafur yr apostol Paul. Ar ol pregethu yn Cilicia, Pam-
pliylìa, Lycaonia, Phrygia, a Galatia, daeth i Mysia yn
ngorllewin Asia Leiaf, a chan fordwyo o Troas aeth rhag

ei flaen i Macedonia. Efe efallai ydoedd y cyntaf i blanu

Cristionogaeth yn Europe. Yma y pregethodd y gair, ac

y fí"urfiodd eghvysi yn Philippi, Thessalonica, a Berea.

Oddi yno aeth i Athen, prifddinas Attica, a'r ddinas

enwocaf yn yr hen amseroedd am ei hysgolion philosophi,

am y celfyddydau ceinion, ac am ei chwaeth a'i gwrteith-

iad. Yn nesaf ymwelodd a Chorinth, prifddinas Achaia,

a masnaclile mawr Groeg—diuas enwog am ei masnach,

ei chyfoeth, ei gloddest, a'i drygioui. Yna dychwelodd i

orllewin Asia Leiaf, gan ymweled ag Ephesus, ei phrif-

ddinas ; ac er nad arosodd yno y pryd hwnw ond amser
byr, dychwelodd yno drachefn, ac a lafuriodd yno ddwy
flynedd neu ychwaneg. Yn awr aeth drachefn i Mace-
donia ac Achaia, ac wrth fyned oddi yno i Jerusalem y
waith olaf ymwelodd unwaith yn rhagor ag amryw leoedd

yn Asia Leiaf Ysgrifenodd hefyd lythyrau, y i'hai yn
awr a gyfansoddant ran fawr o'r T. N., at yr eglwysi yn
Thessaíonica, yn Philippi, ac yn Corinth, yn Ephesus, yn
Colosse, ac efallai yn Laodicea, y rhan fwyaf o ba rai

oeddynt wedi eu sylfaenu ganddo ef ei hun. Yn Llyfr

y Datguddiad cawn hefyd genadwriau difrif-ddwys oddi

wrth lesu Grist trwy ei was loan at y saith eglwys yn
Asia—yn Ephesus, Smyrna, Pergamos, Tliyatira, Sardis,

Philadelphia, a Laodicea. Dyma y prif hanesion sydd
genym yn y T. N. am wledydd Jafan ; mae y cyfan wrth
eu cymeryd gyd â'u gilydd yn dangos mor foreu ac eaug

y taenwyd Cristionogaeth yn mhhth y gangen hono o'r

teulu dynol. Mae hi yn fyw etto yn Groeg, yn Asia

Leiaf, ac mewn rhanau eraiÜ o'r ymerodraeth Dyrcaidd

;

ond nid yw ond jnegis cysgod enw. Mae ei hymlynwyr
yn lliosog, ond y maent wedi syrthio i anwybodaeth
dugn, cyfeiliornad, coelgrefydd, ac eilun-addoliaeth ; a

chyda golwg ar foesau darlunir hwynt fel yn waeth na
Mahometaniaid. Mae tebygolrwydd mawr rhwng Eglwys
Groeg ac Eglwys Ptufain yn y rhan fwyaf o betbau, oddi

eithr nad yw y blaenaf yn ymostwng i'r Pab o Rufain.

Yn wir, mae yn syn fel mae llygredigaethau yr hoU
eglwysi hynafol yn tebygoli i'w gilydd. Mae y fíaith

sengÌ hon yn dangos pa mor foreu yr oedd yn rhaid fod

yr Eglwys Gristionogol wedi ymlygru, gan y dengys ei

holl gangenau gymaint o'r un llygriadau.

GROEGWYR, GROEGIAID. Nid yw y ddau air

hyn, fel yr arferir hwynt yn y T. N. yn gyíystyr. Groeg-

wyr ("EAA^/reç) yw enw trigolion genedigol Groeg, neu
yn hytrach Groegwyr o hiliogaeth: Groegiaid ('EXX>;í'í(TTa/)

yw yr enw^ i'oddir i luddewon a siaradant yr iaith Roeg.

Er mwyn gwneud y gwahaniaeth yn fwy eglur, buasai yn
burion pe cawsai y gair olaf ei gyfieithu yn Helenistiaid.

Mae y gair ''EXX>;í'e? i^Groegwyr) yn cael ddefnyddio yn y
T. N. yn yr ystyron canlynol :

—

1. Groegwyr mewn cyferbyniad i ol ^áp^apoi {harlar-

îaid), dan yr hwn enw y cynwysid pawb na pherthynent
i'r hil Roegaidd (Rhuf i. 14).

2. Groegwyr mewn cyferbyniad i oì 'IovSaîoi, yr Iudd-

ewon (Act. xvi. 1, 3 ; xix. 17 ; 1 Cor. i. 22-24); mae yn
cael ei ddefnyddio yn aml fel enw cyfíredin ar y cenedl-

oedd (Rhuf i. 16; ii. 9, 10 ; iii. 9; x. 12; Gal. iii. 28).

3. Groegwyr o hiliogaeth wedi mabwysiadu luddew-
aeth ;

proselytiaid Groegaidd. O'r fath, mae yn debygol,

ydoedd y Groegwyr oedd wedi dyfod i fynu i Jerusalem

i addoli yn amser gwyl y Pasg (loan xii. 20 ; ac hefyd y
rhai a enwir yn Act. xiv. 1 ; xvii. 4 ; xviii. 4, fel yn cyd-

addoli â'r luddewon yn eu synagogau.

Gwnai luddewon Palestina a Syria, ynghyd a r rhai

a drigent yn Babilonia, siarad diaìeds perthynasol o'r un
iaith, sef yr Aramaean. Deonglent yr Ysgrythyrau trwy

y Tàrgums, neu yr Esponiadau Caldeaeg, ac yn y T. N.

gelwir hwynt yn Hebreaid. Yr oedd, fodd bynag, lawer

o'r luddewon wedi symud i wledydd eraill lle y siaredid

yr iaith Roeg, megis yr Aipht, Asia Leiaf, Groeg, a rhanau

eraill o'r Gorllewin. Dechreuodd y mudiadau hjTi gyda
buddugoliaethau Alexander, ac ychwanegwyd hwynt dan

ei ganlyniedyddion. Gellir dweud taw Alexandria yn yr

Aipht ydoedd eu prifddinas. Defnyddient gyfieithiad y
Deg a Thriugain o'r H. D. ;

yn wir gwnawd ef yn arbenig

ar eu cyfer. Gelwid hwynt yn ''EWrìna-ral {^lìelenistiaid

;

C. C. Groegiaid). Rhwng y ddau ddosparth hyn yr oedd

nid yn unig wahaniaeth mewn iaith, ond cryn wahan-

iaeth mewn golygiadau; ac mewn canlyniad. cynyrchwyd

teimlad o elyniaeth yn y naill yn erbyn y llaíl. Hyn
efallai ydoedd yr achos o'r anniddigrwydd a ddangosodd

ei hun yn yr eglwys yn Jerusalem mewn perthynas i

ddosparthiad y cynorthwy elusenol :
' Ac yn y dyddiau

hyny bu grwgnach gan yr 'T^\\tìvia-Tv {Ilelenistiaid ; C. C.

Groegiaid) yn erbyn yr Hebreaid am ddirmygu eu gwrag-'

edd gweddwon hwy yn y weinidogaeth feunyddiol' (Act.vi.

1). Dywedir wrthym hefyd i Paul, pan ddaeth i Jerusaleni

ar ol ei droiedigaeth, ' lefaru ac ymddadleu yn erbyn yr

'EWìji'ia-TÚs' {Helenistiaid ; C. C. Groegiaid); ' ond hwy a

geislasant ei ladd ef' (ix. 29), amcan mewn cwbl gydundeb

â chymeriad luddew y tymhor hwnw. Yr unig adnod

arall lle cyfarfyddir â'r gair yn y T. N. sydd yn xi. 19,

20 ; ond ymddengys fod yma groes-ddywediad, oblegid

dywedir yn gyntaf ' i'r rhai a wasgarasid' fod ' heb lefaru

y gair wrth neb ond wrth yr luddewon yn unig;' ac etto

dywedir yn union wedi hyn i rai ddyfod o Antiochia
' a Ilefaru wrth y Groegiaid, gan bregethu yr Arglwydd
lesu.' Ond mae rhai o'n prif ielrniaid diweddar^—megis

Griesbach, SchoItz, Lachmann, De Wette—yn cyduno i

feddwl taw y darlleniad cywir yn yr adnod hon ydyw
''EXXi;i'a? {Groegwyr), ac nid 'EXX>;i'í(rTáç {Groegiaid). Os
caniatteir hyn, symudid ar unwaith y croes-ddywediad

ymddangosiadol (Conybeare, i. 12).

GWADD, creadur bychan pedair troed ac sydd yn
chwilotta dan y ddaiar, ac yn nieddu traed wedi eu cyf-
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acldasu ar gyfer twrio, a'i lygaid yn fychain, ac yn gan-

lynolcredir gan ddynion auwybodiis ei fod yn ddall.

Mae yn byw ar wreiddiau, trychfilod, ac abwydynod

;

ond nid ydym yn barod i ddweud taw arwyddocad y
gair Hebraeg tinshemeth ydyw gwadd, er y cyfieithir y
gair felly gan y rabbiniaid luddewig a'r esponwyr Calde-

aeg. Myn Bochart taw ei ystyr yw carnelon, llyíFant yn
ol Castalio, a'r wenci yn ol eraill. Mae yn sicr ei fod yn
greadur aflan dan y ddeddf (Lef. xi. 30). Yn ad. 18 mae

y gair yn cael ei gyfieithu yu goyfran.

Yn Esa. ii. 20 dywedir y teifl dyn ei eilunod i'r wadd
a'r ystlumod ; hyny yw, efe a'u teifl fí'wrdd gyd. â'r dir-

myg rawyaf. Mae y gair a ddefnyddir yma yn wahanol
oddiwrth yr un arferir yn Lefiticus. Dealla Gesenius
wrtho greadur yn twrio ; ac er nad yw yn gwrthod yr
ystyr gioadd, ymddengys fel pe tybiai y gellid ei gyfieithu

yn ilygoden íì'rengig, ac y gelwid ef felly oherwydd ei fod

yn twrio (Gesenius, Lex. 297).

GWADDOD, gwaelodion gwin wedi gloewi ; ac felly

gwin cryf ydyw' un y byddo wedi gwaddodi, a thrwy
hyny gael ei buro (Esa. xxv. 6). Gellir dweud fod dynion
wedi gwaddodi, neu 'genlo ar eu sorod' neu eu gwadd-
odion, pan fyddont, trwy hir Iwyddiant, wedi cyrhaedd
llawer o gadernid allanol, a chwedi eu sefydlu mewn
ftyrdd drygionus, ac yn ymhyfrydu ynddynt (Jer. xlviii.

11 ; Seph. i. 12
;
gwel nodyn Lowth ar Esa. xxv. 6).

GWAEWFFON, off'eryn milwraidd mewn arferiad

cyfiredin yn yr hen amseroedd. Yr oedd felly yn mhlith

yr Israeliaid. Yr oedd yn ddiau amryw fathau o waew-
rt'yn. Dywedir am waewfibn Goliath fod ' ei phaladr hi

fel carfan gwehydd, a bod ei blaen yn chwe chan sicl o

haiarn ' (1 8am. xvii. 7). Yr oedd yn rhaid ei bod yn
ofi'eryn grymus oddiwrth hyd yn od ei ph"\vysau. Mae
yn debygol fod y fí'on ei huu o gryn hyd. Dyna'r fath

waewtt'on oedd un Abner, â pha un y tarawodd Asahel,

brawd Joab, ac yr oedd ei bon yn gystal ai blaen yn
ofíeryn ymosodawl. 'Am hyny Abner a'i tarawodd ef â

bon y waewft'on dan y bumed ais, a'r waewffbn a aetli

allan o'r tu cefn iddo' (2 Sam. ii. 23). Mewn fíbrdd o

eglurhad ar yr haeriad hwn gellir dweud fod gwaewff'yn

y Koords ynghylch deuddeg troedfedd o hyd, a bod bon

y ffbn yn gystal a'i blaen wedi ei minio â haiarn {Amer.

Miss. Her. 1838, 302).

GWAHAIiDD, gomedd ; rhwystro trwy air neu weith-

red (Marc x. 13, 14; Act. xvi. 6; xxiv. 23). Mae yr

ymadrodd Na atto Duw yn gam.gyfieithiad, a gallem

ddweud yn gamgyfieithiad cableddus (Exod. xx. 7), o

/x>; jé^oiTo, yr hyn yn Uythyrenol a arwydda, na fydded,

a gellir cyfieithu y geiriau yn

—

Na nid o gichl; nid mewn
un moddÇR\ml iii. 4, t5, 31 ; vi. 2, 15; vii. 7, 13).

GWALLT, gorchudd naturiol pen dyn ; ond mae
cenedloedd wedi gwahaniaethu yn fawr yn eu dull o

drin y gwallt. Gadawai yr Hebreaid i'w gwallt i dyfu,

ond ymddengys oddiwrth ddeddf y Nazareaid yr arferai

eraill ei dori. Dywedir y gwnai yr ofiTeiriaid, tra yn
gweini yn y deml, doi'i eu barf â gwellaif unwaith bob
pytliefüos. Arferai Absalom, gan yr hwn yr ymddengys
fod cnwd anarferol o wallt, ' ei dori unwaith yn y
flwyddyn, oherwydd ei fod yn drwm arno' (2 Sarn. xiv.

2G). Nid oedd Nazareaid, nac yn wrrywaid nac yn
fennywaid, i dori eu gwallt yn ystod tymhor eu hadd-
uned, ond ar ei ddiwedd yr oeddynt i gneifio eu gwallt

(Num. vi. 2, 5, 18 ; Act. xviii. 18). Ymddengys hefyd ei

fod yn arferiad i eneinio eu gwallt (Ruth iii. 3 ; 2 Sam.
xiv. 2 ; Ps. xxiii. 5 ; xcii. 10 ; Pi-eg. ix. 8 ; Luc vii. 46).

Yr oedd yr olew a ddefnyddid yn gynwysedig o olew
olewydden, a pheraroglau, megis nard (Marc xiv. 3).

Gwisgai y bennywaid' Groegaidd a Rhufeinig yn ddi-

wahan eu gwallt yn hir. Gwastraff'ent eu holl ddyfais

ar eu gwallt, gan ei osod yn mhob ffurf, a'i addurno
mewn amrywiol ff'yrdd. Mewn hen saf-Iuniau, medals
a hasso-reIievos, canfyddwn y tyrch plethedig a'r addurn-
iadau costfawr y rhai a gondemnia'r ajoostolion Paul a
Phedr yn mhenwisgoedd gwragedd yr amseroedd hyny fel

rhai anghyson â gwylder a gweddusrwydd bennywaidd.
' Yr wyf yn ewyllysio i'r gwragedd eu trefnu eu hunain
mewn dillad gweddus, gyda gwylder a sobrwydd, nid â
gwallt plethedig, neu aur neu emau, neu ddillad gwerth-
fawr, ond yr hyn sydd yn gweddu i wragedd a fo yn
proffesu duwioldeb a gweithredoedd da' (1 Tim. ii. 9, 10).

Pedr yr un modd a ddywed :
' Trwsiad y rhai bydded,

nid yn yr un oddi allan, o blethiad gwallt, ac amgylch-
osodiad aur, neu wisgad dillad (1 Pedr iii. 3).

Ar y tu arall, gwisgai gwrrywaid yr amserau hyn yn
gyflTredinoI eu gwallt yn fyr, fel yr ymddengys oddiwrth

y llyfrau, y medals, a'r saf-Iuniau sydd wedi eu tros-

glwyddo i ni. Mae yr amgylchiad yma, yr hyn a greai

y prif wahaniaeth yn ngwisg y ddwy ryw, yn esponio yn
ddedwydd iawn y dywediad canlynol o eiddo yr apostol

Paul yn 1 Cor. xi. 14, 15 :
' Onid yw naturiaeth ei hun

yn eich dysgu chwi, os gwallt-laes fydd gwi', mai aumharch
yw iddo. Eithr os gwraig a fycld g^v'allt-laes, clod yw
iddi, oblegid ei Ilaes-wallt a ddodwyd yu orchudd iddi

(1 Cor. xi. 14, 15 ; Harood, Jntrod to N. T. ii. 101-103).

Yn mhlith yn Hebreaid cyfrifid gwallt du yn bryd-

ferthwch (Can. v. 11). Yr oedd gwallt ' gwyn fel gwìan'

yn arwyddlun o oed, doethineb, a difrif-ddwysedd (Dan.

vii. 9; Dat. i. 14). Blew gwyniou yma ac acw ar Ephraiui

a ddyuodent gyflwr gwywedig teyrnas y deg Ilwyth, a'i

bod, trwy eu drygioni hwy, yn buan brysuro i ddiiiystr

(Hos. vii. 9). Yr oedd ' cneitìo gwallt, a'i fwrw ífwrdd'

yn anvydd o wasgfa a galar (Jer. vii. 29).

GWARTH, cymeriad drwg, gan nad pa un ai mewn
canlyniad i weithredoedd drwg dyn neu gyhuddiadau
gan eraill (Diar. vi. 33 ; Esa. li. 7). Dywedir fod personau

neu bethau yn warth pan Iwythir hwynt â chymeriadau

drwg, ac y gwneir hwynt yn ddiareb (Ps. xxii. 6 ; lxxxix.

41). Gwarth unryw bobl yw eu pechod ; mae yn warth
iddynt, ac yu tueddu i'w gwneud yn ddirmygedig (Diar.

xiv. 34). Mae gormes\i neu wawdio y tlodiou yn taflu

gwarth ar eu Creawdwr, fel pe na theilyngai ei ddelw

arnynt hwy un parch ; fel, trwy eu gwneud hwynt yn
dlodion, ei fod wedi eu cyflwyno i driniaeth galed; ac fel

pe na fedrai eu diogelu hwynt (Diar. xiv. 31; xvii. 5).

Dirmyg Crist yw y gwawd a'r gwarth a ddyoddefir trwy

lynu wrtho ef a'i" tìyrdd (Hei). xi. 2G ; xiii. 13). Yn
mhlith yr Hebreaid cyfrifid diff'rwythder bru yn warth

(Gen. xxxiii. 23 ; Esa. iv. 1 ; Luc i. 25). Dienwaediad

ydoedd gwarth yr Aipht, gau y nodai ddyniou gynt fel

dyeithriaid oddiwrth Dduw fel yr Aiphtiaid ; ac y mae
yn debygol i lawer o'r luddewou esgeuluso euwaedu eu

plant yn yr anialwch (Jos. v. 9).

GEDDI, a siarad yn gywir, sydd gynwysedig mewn
hysbysu eiu dymuniadau wrth Dduw, ond cynwys hefyd

36
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addoliad o hono, cyfaddefiad o'n pechodau, amlygiad o'n

hangenion, a chydnabyddiaeth ddiolchgar o'n trugareddavx

(Dan. ix. 3-19). Gelwir gweddi yn yr Ysgrythyr yn
geisio (Matt. vii. 7-11); galw ar Dduw, crio arno (Ps.

cxlv. 18, 19); tywallt ein calon ger ei fron ef (Ixii. 8);

deisyifiad gyda diolcligarwch (Phil. iv. 6). Dynodir ei

natur yn mhellach gan yr ystumiau corphorol a fabwys-

iadir mewn gweddi, megis sefyll ger bron Duw (Neh. ix.

2 ; Marc xi. 25 ; Luc xviii. 11, 13); gostwTig y pen tua'r

ddaiar (Gen. xxiv. 26, 27; Exod. xxxiv. 8, 9); plygu

ghniau (2 Cron. vi. 13 ; Ps. xcv. 6 ; Eph. iii. 14); dyrcli-

afu y golygon tua'r nefoedd (Ps. cxxiii. 1 ; loan xvii. 1)

;

taenu dwylaw (Esa. i. 15), estyn dwylaw (Ps. lxxxviii. 9),

a dyrchaìu y dwylaw (Ps. cxxxiv. 2 ; 1 Tim. ii. 8). Yr
oedd yr ystumiau hyn yn mynegi gostyngeiddrwydd,
dibynaeth, a thaerineb.

Mae genym yr annogaethau cryfaf yn yr Ysgrythyrau
i weddio (Matt. vii. 7, 8; Ps. cxlv. 18, 19); ond rhaid

fod y pethau y gweddiwn am danynt yn unol ag ew"yllys

Duw (-1 loan V. 14 ; lago iv. 3) , rhaid i'r weddi fod yn
un íìyddiog (Matt. xxi. 22 ; lago i. G, 7) ; rhaid gweddio
yn enw Crist (loan xiv. 13, 14; xvi. 23, 24); rhaid i'r

weddi fod yn ddiragrith, difrifol, a dyfal-parhaus (Ps.

xvii. 1; Luc xviii. 1; 1 Thess. v. 17; Ilhuf. xii. 12;
Eph. vi. 18 ; lago v. 16). Mae pechod yn rhwystr i

Iwyddiant mewn gweddi (Esa. lix. 1,2; Ps. lxvi, 1 8 ;

1 loan iii. 22).

Mae gweddi yn ddyledswydd ac yn fraint ar yr un
pryd. Dyledswydd a braint yr annychweledig ydyw yn
gystal a chredinw^yr (Esa. lv. 6, 7 ; Act. viii. 22, 23).

Mae hi i gael ei dyrchafu ar ran pob dosparth o bobl

(1 Tim. ii. 1,2); mewn modd arbenig ar ran gweinidog-
ion, heb wneud eithriad o'r rhai mwyaf nodedig (Eph. vi.

19, 20; Col. iv. 3, 4 ; 2 Thess. iii. 1, 2), ac ar ran cyd-
Gristionogion (Eph. i. 15-19 ; Phil. i. 3-5 ; lago v. 16) ;

am drugareddau tymhorol yn gystal ac ysprydol (Phil.

iv. 6 ; lago v. 13-15).

Er fod fifurfiau gweddi yn ganiatadwy i bobl ifeinc, ac

i eralll ac ydynt etto yn analluog i amlygu eu meddyliau
a'u teimladau, fel y caniateir i gloffion wneud defnydd o

ffyn-baglau, etto nid yw yr arferiad i gael ei pharhau yn
hwy nac y byddo yn anhebgorol angenrheidiol. Nid yw
cardotwyr yn teimlo un anhawsder i adrodd eu hangen-
ion; ac os medd dyn wybodaeth gymedrol am Dduw, am
dano ei hun, ac am drefn iachawdwriaeth, ni phrofa un
anhawsder i fynegi ei ddymuniadau mewn gweddi ; a
thrwy ymarferiad dyddiol, a cheisio cynorthwyon yr
Yspryd Glân (Luc xi. 13 ; PJmf viii. 26), ca ei ddawn yn
gwella cyraaint ac i'w alluogi i weddio heb un cymhorth
canllawiol.

Darfu i Solomon trwy ei weddi wrth gysegru y deml
gefnogi, os na wnaeth ddechreu yr arferiad o weddio â'

r

wyneb tua Jerusalem, ac at yr adeilad gorwych ydoedd
wedi gyfodi yno (1 Bren. viii. 29, 30, 33-35, 38, 42, 44,

48). Jonah, pan yn gweddio yn mol y morfil, a ddefn-
yddiodd y geiriau hyn: ' Mi a edrychaf etto tu a'th dernl

santaidd' (ii. 4); ac er gwaethaf gorchymyn Darius y cai
' pwy bynag a archai un arch gan un Duw na dyn dros
ddeng nirnod ar hugain ' ei daflu i ffau y llewod, aeth
Daniel i'w d, a'i ffenestri yn agored yn ei ystafell tua
Jerusalem, tair gwaith yn y dydd y gostyngai efe ar ei

liniau, ac y gweddiai, ac y cyffesai o flaen ei I)duw, megis

y gwnai efe cyn hyny (Dan. vi. 8-10). Wrth ystyried
sereinoniaeth yr oruchwyliaeth Fosenaidd, a pherthynasau
crefyddol Jerusalem a'i tiieml, nid yw yn beth syn y
gwnai yr luddewon, pan yn mhell odcli wrthynt, droi eu
gwynebau tuag attynt, gan eu bod mewn rhyw ystyr yn
sedd y presenoldeb dwyíbl ar y ddaiar, ac yn enwedig y
gwnaent droi eu gwynebau mewn gweddi. Efallai mai
yr arferiad yma o eiddo yr luddewon a arweiniodd gyn-
nuUeidfaoedd Cristionogol, hyd yn od mor foreu a'r ail

ganrif, pan safent i fynu i weddio, i droi eu hwynebau
tua'r dwyrain—arferiad dros yr hon y i'hoddent resymau
arwyddluniol yn gystal a rhai coelgrefyddol, ac heb fod

yn anhebyg i'r rhai roddir gan Babyddion a Phuseyaid
dros eu harferion hwythau. Oblegid yr addolent â'u

gwynebau tua'r cyfeiriad yma, ac oherwydd eu cadwi-aeth

o ddydd yr Arglwydd, neu ddydd Sul, fel ei gelwid,

oblegid ei fod wedi cael-ei gysegru i'r haul, dywed Ter-

tuUian wrtliym y cyhuddid hwynt gan y paganiaid o

barchu ac addoli yr haul {Inrjìdnj into the Constitution, etc.

ofthe Primitive Chiirch, part ü. 18-22).

Yn mhlitli yr luddewon mae amiyw ffurfiau o weddi
wedi eu gorchymyn ar gyfer gwasanaeth y synagog, ac

ar gyfer gwasanaeth teuluaidd a phersonol. Appwyntir
hwynt oU i gael eu dweud yn Hebraeg, yr hon iaith sydd
yn mhell oddiwrth fod yn ddealladwy gan bawb o ludd-
ewon y dyddiau presenol ; ac y mae lluaws yn baldorddi

geii'iau y rhai ni chysylltant un drychfeddwl a r swai y
dysgwyd hwynt i'w wneud, etto a dwyllir â'r grediniaeth

fod eu baldoi'dd diystyr yn wasanaeth derbyniol gan
Jehoftih. Yn ddiweddar mae cynygiadau wedi cael eu
gwneud i wella y drwg hwn i ryw fesur trwy argraphu y
gweddiau yn Ilebraeg ar un ochr i'r ddalen a chyfieithiad

ar yr ochr arall.

Dywedir gan y rabbiniaid fod y rhan fwyaf o'r gweddiau
yn hen iawn, ond y rhai a gyfrifant hwy y rhai dwysaf a

phwysicaf a elwir Shemoneh Esrch, nen y Deiiìiaw Giceddi.

Dywedant wrthym iddynt gael eu cyfansoddi a'u sefydlu

gan Ezra a gwyr y synagog fawr, ac i Rabbi Gamaliel,

ychydig cyn dinystr yr aii deml, ychwanegu gweddi araU

yn erbyn hereticiaid a gwrthgilwyr, gan gyfeirio yn ddiau

at y cyfryw bersonau ac oeddynt wedi mabwysiadu Crist-

ionogaeth. Mae y weddi ychwanegol hon w^edi ei gosod i

mewn fel y ddeuddegfed, ac y mae y rhif yn awr yn bedair

ar bymtheg ; ond parhant i ddwyn yr enw Shemoneh
Esreh. Gofynir i'r pedair gweddi ar bymtheg hyn gael eu

dweud gan bawb o'r Israeliaid ac sydd mewn oed, yn ddi-

eithriad, naill ai yn gyhoeddus yn y synagog neu eu tai eu
hunain, neu Ile bynag y dygwyddant fod, dair gwaith yn

y dydd. Cyfrifant eu bod yn hyn yn cydffurfio â phender-

fyniad Dafydd : 'Hwyr a bore, a hanner dydd, y gweddiaf

'

(Ps. lv. 17); ac efelychant arferiad Daniel, 'yr hwn dair

gwaith yn y dydd a ostyngai ar ei liniau, ac y gweddiai,

ac y cytfesai o flaen ei Dduw' (Dan. vi. 10).

Heblaw y rhai hyn mae amryw wedcUau byrion y rhai

y dysgwylir i bob dyn eu hadrodd bob dydd. Mae y
rabbiniaid wedi parotoi ffurfiau o ddiolchgarwch i Dduw,
nid yn unig yn eu gwasanaeth sefydledig ac am bob rhodd

a dderbynir, ond hefyd ar bob dygwyddiad a gymero le,

a gweithred gaffo ei chyflawni ; am bob peth brofii',

aroglir, neu a welir. Dysgwylir i aelodau y synagog i

adrodd o'r hyn leiaf gant o ddiolch-ffurfiau bob dydd
(Allen, Mod. Jud. 338, 345).
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GWEDDW, beiinyw y mae ei gwr •wedi irarw. Ym-
ddengys fod gynt, fel yn awr, wisg neillduol gan weddwon
(Gen. xxxviii. 14). Am fwy na 200 o flyneddau cyn
rlioddi y ddeddf, gwnai gweddwon ac yr oedd eu gwyr
wedi eu gadael yn ddiblaiit briodi ei frawd ieuengaf, er

mwyn cyfodi had i'r marw. Priododd Tamar ddau fab

hynaf Judah, ac addawyd iddi y trydydd (xxxviii. 6-11,

2(j). Dan gyfraith Moses gorcliymynid hyn yn bendant
(Deut. XXV. 5-10). Ni chyfyngid yr arferiad ifrodyr
ynghyfraith, ond cymerai i mewn berthynasau mwy pell-

enig, fel y gellir gweled yn hanes Boaz, yr hwn a briododd
liuth ar ol iddi gael ei gwithod gan berthynas agosacli

(Ruth iv. 1-13). Gan yr esgeuhisir gweddwon gan
ddyuion, mae Duw yn honi perthynas agos â hwynt, fel

eu priod, eu cynnahwr, a'u barnwr (Ps. lxviii. 5 ; cxlvi.

y), Gorchymyn i'r Hebreaid gymeryd gofal neiUduol o

honynt, ac o'u plant didad (Deut. xiv, 29; Esa. i. 17).

Mae wedi cyhoeddi barnedigaethau trymion yn erbyn y
rhai a'u gormesant ac a'u niweidiant (Exod. xxii. 22-24;
Mal. iii. 5). Dan yr efengyl mae yr eglwys i ddarbodi

ar gyfer y rhai sydd yn wir weddwon—b.y., gweddwon
o gyineriad da, gostyngedig, a haelionus pan yn alluog,

ond yn awr yn hen ac angenus; ond cynghorir gweddwon
ifeinc i ail briodi (1 Tim. v. 3-16). Mae dangos caredig-

rwj'dd i weddwon yn gangen bwj'^sig o wir grefydd (Job

xxix. 13 ; lago i, 27). Er dynodi eu hangyfanedd-dra,
a'u hamddifadrwydd o bob gorfoledd, anrhydedd, a chysur,

cydmarir Jerusalem a Babilon i weddwon (Galar. i. 1 ; v.

3 ; Esa. xlvii. 8, 9),

GWEINI. 1. Gwasanaethu (Exod. xxviii. 1, 4, 41,

43 ; 1 Sam. ii. 11). 2. Cyflawni swydd (Deut. xviii. 5).

3. Cyfranu cymhorth elusenol (Matt. xxv. 44). 4. Efi'-

eithio, cynyrchu (Epli. iv. 29).

GWElNlDOG, gwas, un yn gwasanaethu un arall.

Gelwir Josua yn weinidog Moses (Exod. xxiv. 13). Yr
oedd lesu Grist yn weinidog yr enwaediad, gan iddo

arfer ei weinidogaeth gan mwyaf yn mhlith yr luddewon
(Rhuf. XV. 8). Gweinidogion Duw y^v yr angelion; safant

ger bron ei orsedd, a phob amser yn barod i wneud ei

orchymynion a'i ewyllys (Ps. civ. 4 ; Heb. i. 7); a gelwir

hwynt yn ysprydion gwasanaethgar i etifeddion iachawd-
wriaeth, gan yr hyftbrddant, y cyfarwyddant, y diogelant,

y darbodant, y cysurant, neu y gwaredant, fel y byddo
Duw yn appwyntio (Heb. i. 1 4). Mae apostolion, eíeng-

yhvyr, bugeiliaid, ac athrawon yn weinidogion : maent
yn mynychu gwasanaeth Duw a'i eglwys, ac y maent
wedi, neu hwy ddylent, yn íFyddlon gyfranu gair ac

ordinhadau Crist, a gweini ceiyddon Crist i'w bobl (1 Cor.

iv. 1 ; Eph. iv. 11-lü). Gweinidogion Duw yw ustusiaid:

en swydd yw ei wasanaethu ef a'u gwlad trwy gosbi

drwg-weithredwyr a diogelu y sawl fyddo yn ymddwyn
yn dda (Rhuí xiii. 14). Gweinidog pechod yw lui sydd
yn helpu ac yn cefnogi i gyflawni pechod (Gal. ii. 1 7).

Pan ddarfu i'n Harglwydd, yn synagog Nazareth,
ddarllen rhan o Esaiah, dywedir iddo 'gau y Uyfr, a'i

roddi i'r gweinidog' (Luc iv. 20). Oddiwrth ein dull ni

o arfer y gair gweinidog, gall y darllenydd dybied y
golyga yma y person a flaenorai yn y gwasanaeth ; tra,

ar y tu arall, ni arwyddocai rägor nac is was, yr hwu yr
oedd gofal y llyfrau sautaidd arno, ac a'i rhoddai yn ol

gorciiymyn ei uwch i bwy bynag a enwai hwnw, a'r hwn,
ar ol gorph en darllen, a'u gosodai yn ol yn eu llc priodol.

Galwai yr luddewon y swyddog hwn yn Cliazan, yr bwn
ni^ddylai gael ei ystyried yii un a'r àp-^tawaywyoí, llywod-

raetlmr y synagog (Campbell, Gospels, iv. 304).

GWËLÉD. 1. Canfod neu edrych a'r Uygaid (Exod.
xxiii. 5). 2. -Gwrando (Exod. xx. 18; Dat. i. 12).

3, Teimlo (Ps. xc. 15). lë, mae gweled yn cael ei rodcíi

am holl synwyrau'r corph, gan ei fod yn un o'r moddion
goreu i gyrhaedd gwybodaeth. 4. Crafí'u ar bethau yn
fanwl (Matt, xxii. 11). 5. Gwybod ; dysgu trwy sylw
naturiol (Gen. xxxvii. 14); trwy brofiad (Exod. v. 19

;

Rhuf vii. 23); trwy ddatguddiad dwyfol (Esa. ii. 1); neu
trwy gredu gair Duw, a gorphwys arno (loan xiv. 9 ;

Heb. xi. 27). 6. Meddu digon o wybodaeth i wneud
heb ragor o hyfibrddiad (loan ix. 41). 7. Cyrhaedd,
mwynhau, meddianu (loan iii. 3). 8. Ymweled (1 Sam.
XV. 35). 9. Dyoddef (Ezra iv. 14). 10. Gochelyd (Dat.

xix. 10). Mae fod Duw yn gweled personau neu bethau

yn arwyddo ei wybodaeth berffaith o honynt, fel y dy-

nodir y wybodaeth hono mewn flbrdd o gymeradwyaeth,
tosturi, neu ofal, neu o atgasrwydd, ac o barotoad i gosbi

(Gen. i. 4 ; vi. 5 ; 2 Bren. xix. 16). Mae fod Crist wedi
ei weled gan angelion yn arwyddo nid yn unig eu hed-

rychiad taer arno yn ei gyflwr darostyngedig, ond eu

hoU waith o weini iddo (1 Tim. iii. 16). Nid yw dynion

yn gweled ac heb weled pan fyddo ganddynt olygiadau

am dano heb fod y rhai hyny yn rhai achubol (Esa. vi. 9

;

Matt. xiii. 14). Ni fyn dyuion weled—ni ddeallant air

neu waith Duw, a gweithredu yn uuol a hyny ; ond cant

weled—cant deimlo cyflawniad dychrynllyd ei air a thy-

walltiad ei ddigofaint (Esa. xxvi. 11). Cael ein gweled

gan ddynion ydyw fod dynion yn llygadrythu arnom, ac

yn ein hedmygu fel ar chwareu-fwrdd (Matt. vi. 1, 5).

Gweled gwyneb dyn a gynwys nid yn uuig ei ganfod yn
eglur, oud cyfeillgarwch agos ag ef Yn Persia ychydig

heblaw aelodau y cyfrin-gynghor a welai wyneb y brenin

(Esther i. 14; Dat. xxii. 4). Gweled Duw fel y mae, a'i

adwaen fei ein hadwaenir, yw cael golwg glir ac union-

gyrchol ar ei ragoriaethau heb y camddealltwriaeth Ueiaf

(1 loan iii. 2 ; 1 Cor. xiii. 12).

GoLWG sydd naiH ai—1. Y gallu o weled â Uygad y
corph (Matt. xi. 5), neu â'r meddwl (Heb. iv. 13), neu yn
fiyddiog, pan y cenfydd Grist a Duw yuddo trwy gyfrwng

yr Ysgrythyrau ac ordinhadau yr efengyl (Luc xiv. 18 ;

2 Cor. iii. 18), neu yr olwg uniougyrchol ar Dduw yn y
nefoedd, mewn cydmariaeth i'r hon nid yw ein gwybod-

aeth bresenol ond rnegis tywyllwch (2 Cor. v. 7). 2. Y
gwrthrych a welir, yn enwedig os yn hynod a tharawiadol

(Exod. iii. 3 ; Luc xxi. 11; xxiii. 48). Yr hyn eUir weled

â llygad y corph a elwir yn iceledig, a'r hyn nas gellir ei

weled a elwir yh anwehdicj (Col. i. 15, 16).

GWELEDYDD, yr hen enw ar brophwyd (1 Sam. ix.

9), ond nid bob amser yn yr ystyr o ragweled neu rag-

fynegi dygwyddiadau dyfodol.

GWENCT, creadur bychan pedair troed, y Ueiaf o'i

Iwyth,'heb fod dros ddwy fodfedd a hanner o uchder, nac

yu saith modfedd a hanuer o hyd o flaen y trwyn hyd
flaen y gynfibn. Mae yn drigianydd o wlcdydd oerion a

chymedrol Europe, Asia, ac America, ac yr ydys wedi ei

weled yn Barbary a'r Aipht. Gwna niwed mawr yn
mhlith ieir, chwyaid, ac adar mân, a thyr eu hwyau, a

sugna eu cynwysiad. Brwydra hefyd â seirph, gwniugod,

Ilygod-ffrengig, a dwfr-lygod, amaes-Iygod, a chreaduriaid
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eraill y gwna eu dilyn i'w tyllau. Nid oes braidd im lle

sydd yn ddiogel rliag ei ymweliadau, gan y dring furiau

gyd â'r rliwyddineb mwyaf; a'r fath ydyw jstwytlider

ei goi-ph fel y mae wedi llwyddo i wthio ei hun trwy

dyllau afrifed o fycbain. Mae ei gnoad yn farwol fyn-

ychaf, ac â'i ddannedd Uymion treiddia trwy wytliien

íiiwr y gwddf (Buffon, iv. 257; Edin. Enajc. 'Mazology,'

xiii. 41 ü). Deongla Gesenius y gair Hebraeg l7n {holed)

yn Lef xi. 29, lle yr enwir ef yn mhlith creaduriaid aflan,

yn loenci, fel y gwneir yn y C. C. (er yr ymddengys y
petrusai rhwng y wadd a'r wenci), a meddyha. iddo gael

ei gyfenwi felly oddiwrth ei symudiad cyflym Uithr-lyfn,

neu oddiwrth ei dduU o redeg i'w dyllau. FeUy y Vul-

gate, Targum Jonathan, a'r Talmud (Gesenius, Lex. 279).

GWENYNEN, i-hywogaeth o drychfilod sydd yn cyn-

wys Uawer math, y mwyaf hynod o ba rai yw y wenynen-
fèl. Er na chyfarfyddir â'r gair gwenijnen ond mewn
pedwar o fanau yn unig, etto mae'n rhaid fod y tryehfil

hwn yn heidio yn Nghanaan, oblegid gosodid y wlad
hono allan yn aml fel 'un yn Uifeirio o laeth a mêl' (Exod.

iii. 8, 1 7), ac y mae mêl a diliau mêl yn bethau ac y cyf-

eirir attynt yn aral gan yr ysgrifenwyr santaidd ; ac os

oedd mêl yn beth mor gyífredin yn y wlad, mae yn rhaid

fod y gwenyn a'i cynyrchent yn Uiosog a chyfiredin hefyd.

Yn Bam. xiv. 8, 9, diau mai diliau mêl a olygir: 'A Samson
a drodd i edrych ysgerbwd y Uew; ac wele haid o wenyn
a mêl ynghoi'ph y liew. Ac efe a'i cymerth yn ei law, ac

a gerddodd dan fwyta, ac a ddaeth at ei dad a'i fam, ac

a roddodd iddynt, a hwythau a fwytasant.' Yn Deut. i.

44, Moses, pan yn annerch yr Israeliaid, ac yn cyfeirio

at yr ymosodiad ydoedd wedi cael ei wneud arnynt gan
yr Amoriaid, a ddywed, 'Daethant allan i'ch cyfarfod, ac

a'ch ymlidiasant fel y gwna gweuyn;' a'r Psalmydd, pan
yn siarad am ei elynion, a ddywed, 'Amgylchynasant
tì fel gwenyn,' ac yn y ddwy adnod gellir cymeryd y
gair gyda chymaint o briodoldeb am y weuynen-fel ac

un math araÜ o wenyn. Gan taw y wenyneh-fêl yw o

bob math arall yr un fwyaf cyff'redin a'r mwyaf adnab-
yddus, ni fyddai yn naturiol, mwy nac y mae yn angen-
rheldiol, i ddeall y gair am un fath arall o wenyn. Mae
yr amgylchiadau y cyfeirir attynt yn y ddwy sydd newydd
gael eu coff'hau mor adnabyddus i bob lui fel nad yw, er

mwyn eu deall, yn angenrheidiol i roddi manylion yn
nghylch hanes Jiaturiol ac arferion y wenynen. Yn yr
unig adnod arall Ue ceir y gair (Esa. vii. 18) arferir ef yn
gyff'elybiaethol am yr Assyriaid: 'Yr Arglwydd a chwib-
ana am y wenynen sydd yn nhir Assyria.'

GWIALEN, math o chwip wedi ei gwneud o linynau,

carreion Uedr, neu wiail. Gwaherddid i'r luddewon i

roddi dros ddeugain gwialenod ar y tro, ac fel na byddai
iddynt dori y gyfraith hon cyfyngid y rliif i ddeugain
ond un (Deut. xxv. 1-3 ; 2 Cor. xi. 24). Cymer y rab-

biniaid arnynt ddweud fod pob trosedd ac nad yw yn
cael ei enwi yn haeddu gwialenodiad ; ac na ch^d'rifid y
gosb yn un warthus. Ond gosodir y gosb allan gan Philo
fel yr un mwyaf anhawdd, ond angeu, i wr rhydd i'w

dyodde£ Wedi dihatru hyd ei hanner yr hwn oedd i

gael ei guro, rhwymid ef gerfydd ei ddwylaw wrth biler
isel, ac yna derbyniai y gwialenodiau ar ei gefn noeth
plygedig. Troseddwyr tybiedig a gurid Aveithiau er
mwyn eu gorfodi i gyfaddef eu troseddau (Act. xxü. 24).
Curodd Pilat lesu er mwyn boddio yr luddewon, ac

efallai er mwyn enniU en cydsyniad i beidio ei groeshoelio

(loan xix. 1, 4, 6, 12). Gelwir enllib ac edliwiadau poen-

fawr yn ff"rewyll neu wialen y tafod (Job v. 21). Gelwir

y cerydd a weinydda Duw i'w bobl, a'r gosb a weinydda
ar ei elynion yn fflangell (Heb, xii. G ; Esa. x. 6).

GWÌNWYDDEN, planigyn Uydan-daen eithaf adnab-

yddus, ac yn dwyn grawn. Nid oes dim son am y win-

wydden cyn y diluw. Yr hanes cyntaf am dani yw yr

un canlynol : 'A Noah a ddechreuodd fod yn Uafur^AT,

ac a blanodd winllan ; ac a yfodd o'r gwin, ac a feddwodd'
(Gen. ix. 20, 21). Gan y cynyrchir gwin gan sudd y
grawn trwy ymweithiad {Jhrmentatìon), yr hyn allai gym-
eryd Ue yn naturiol, nid yw yn syn i'r gelfyddyd o

wneuthur gwin gael ei darganfod yn foreu ; oud mae yn
drist fod yr hanes cyntaf am dani yn hanes cyntaf y
camddefnyddiad wnawd o honi.

Ymddengys i'r winwydden gael ei gwrteithio yn foreu

yn Nghanaan. Pan gyfarfu Melchisedec, brenin Salem,

ag Abraham wrth ddychwelyd o daro Cedorlaomer a'i

gyngreirwyr, ' dygodd allan fara a gwin ' (Gen. xiv. 1 7,

18). Yn fuan ar ol hyn cawn hanes arall am win mewn
cysylltiad â Lot, merched yr hwn a'i meddwasant er mwyn
eu hamcanion annaturiol eu hunain (xix. 30-38). Pan yr

oedd Isaac yn marw, dygodd Jacob, yu y twyll a arferodd

tuag atto, fwyd blasus iddo 'ac efe a fwytaodd; dug iddo

win hefyd, ac efe a yfodd ;
' ac yr oedd gwin yn rhan o'r

fendith a gyhoeddodd y patriarch wrth farw uwch ei ben

:

'A rhodded Duw i ti o wlith y nefoedd, ac o frasder y
ddaiar, ac amldra o yd a gwin' (xxvii. 25, 28). Mae
genym brawf ychwanegol o wrteithiad y winwydden yn
Nghanaan yn y gydmariaeth a ddefnyddir gan Moses
i ddarliuuo pobl ddrygionus a Uygredig :

' Canys o win-

wydden Sodom, ac o feusydd Gomorrah, y mae eu

gwinwydden hwynt : eu grawnwin hwynt sydd rauwin

bustlaidd; grawn-sypiau cliwerwon sydd iddynt. Gwen-
wyn dreigiau yw eu gwin hwynt, a chreulon- wenw^-n
aspiaid' (Deut. xxxii. 32, 33).

Ymddengys i'r winwydden gael ei gwrteithio yn forefij

hefyd yn yr Aipht. Lle y sonir am dani gyntaf nid oeÌ'

dim yn cael ei ddweud am win, ond yn unig sudd gwasg-

edig y grawn yn unig a ddefnyddid. PentruUiad Pharaoh,

yn yr hanes am ei freuddwyd a adrodda wrth Joseph, a

ddywed, ' Yn fy mreuddwyd yr oeddwn, ac wele win-

wydden o'm blaen. Ac yn y winwydden yr oedd tair cainc

;

ac wele yr oedd hi megis yn blaen-darddu ; ei blodeuyn

hi a dorasai allan, ei grawn-sypiau hi a ddug i-awnwin

addfed. Hefyd yr oedd. cwpan Pharaoh yn fy Uaw ; a

chymerais y grawnwin, a gwesgais hwynt i gwpan Pha-

roah, a rhoddais y gwpan yn Uaw Pharaoh' (xl. 9-11).

Wrth adrodd am y plaau â pha rai yr ymwelodd yr

Arglwydd a Pharaoli oherwydd gwrtiiod gadael plant

Israel i fyned o'r Aipht, dywed y Psalmydd :
' Dystryw-

iodd eu gwinwydd íx chenllysg' (lxxviii. 47; cv. 33).

Cyffelybir yr Israeliaid eu hunain i winwydden wedi ei

dwyn o'r Aipht a'i phlanu yn Nghanaan, yr hwn a ar-

wyddai y medrai dyí'u yn y ddwy wlad ' (Ps. lxxx.)

Ymddengys hefyd y gwrteithid y wiuwydden i raddau

helaeth yn y wlad ar y dwyrain i'r Môr Mar^y. Esaiah,

wrth ddarlunio cystuddiau Moab, a ddywed, ' Cauys
gwinwydd Hesbon a wanhasant ; ac am winwydden
Sibmah, ai-glwyddi y cenedloedd a ysgydwasant ei pher-

winwydd hi ; hyd Jazer y cyrhaeddasant. Am hyny y
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galaraf ag wylofain Jazer, gwinwydden Sibmah ; dyfrliaf

di Hesbon, ac Elealeh, â'm dagrau ; canys ar dy ft'rwyth-

ydd haf, ac ar dy gynhauaf, y syrthiodd bloedd. Y
llawenydd hefyd a'r gorfoledd a ddarfu o'r dolydd ; ni

chenir ac ni floeddir yn y gwinllanoedd , ni sathr sathrydd

win yn y gwryfoedd
;
gwneuthum i'w bloedd gynhauaf

beidio' (Esa. xvi. 8-10).

Afreidiol ydyw nodi rhagor o wledydd yn y rhai y
gwrteithiwyd y winwydden yn foreu. Mae tfurf y plan-

igyn ei hun mor brydferth, mae ei ífrwyth mor flasus ac

hyfrydlon, a gellir ei droi i ddybenion mor ddefnyddiol

fel bwyd a diod, fel nad oes ond ychydig amheuaeth na
wnai dynion, wrth ymdaenu dros y ddaiar, gario y win-

wydden gyda hwynt i ba le bynag y ceid priddyn ac

hinsawdd i'w chynyrchu.

Mae rhai gwledydd, a rhanau neiUduol o'r un wlad, yn
cynyrchu gwell gwinoedd nac eraill. Jacob, wrth broph-

wydo ar ei wely angeu am sefyllfa ddyfodol ei feibion, a

gyhoedda y fendith hon uwch ben Jiidah :
' Yn rhwymo

éi ebol wrth y winwydden, a llwdn ei asen wrth y ber-

winwydden, golchodd ei wisg mewn gwin, a'i ddillad yn
ngwaed y grawnwln' (Gen. xlix. 11, 12). Dyma
ddarluniad gorwych o fli-wythlonedd a chyflawn-

der y rhan hono o Ganaan a syrthiodd i ran dis-

gynyddion Judah, etto sylweddolwyd y cyfan

mewn modd arbenig. Pan ddanfonodd Moses ^

yspiwyr i edrych gwlad Canaan, 'daethant hyd
ddyftryn Escol, a thorasant oddi yno gangen ag un .

swp o rawnwnn, ac a'i dygasant ar drosol rhwng
dau,' a hyny, mae'n debygol, ar gyfrif ei phwysau
(Num. xiii. 22, 23). Yu awr, mae lle i dybied

fod Escol yn agos i Hebron, yr hon a berthynai i

Judah ; ac hyd yn od yn yr amser presenol mae y
rhan hono o'r wlad yn nodedig am ei grawnwin.

'Gellir cael,' medd Dr. Wilson, 'grawn o'r maint

a'r fath oreu yn bresenol, a'r cyfryw ac y gallwn

dybied i'r yspiwyr i gario i'r Israeliaid' (Wilsou,

i. 381). Yn Can. i. 14 yr ydym yn darUen am
' winllanoedtl Engedi,' yr hwn le ydoedd yn gyf-

leuedig, fel yr ymddengys, yn rhandir Judah, ac

ar y gorllewin i'r Môr Marw.
Yr oedd dyftryn Sorec yn rhandir Dan yn nodedig ar

gyfrif rhagoroldeb ei winwydd. Dylasai y geiriau a

gyfieithir ' per-winwydden ' yn Gen. xlix. 11, 'gwin-

wydden oreu ' yn Esa. v. 2, ' per-winwydden o'r iawn

had oU' yn Jer. ii. 21, gael eu cyfieithu yn ' winwydden
Sorec'

Hosea, wrth ddarlunio adferiad Isi-ael o gyflwr o wrth-

giliad, a ddywed, 'Adfywiant fel yd, blodeuant hefyd fel

y winwydden ; bydd ei gofiFadw^riaeth fel gwin Libanus

'

(xiv. 7). Ymddengys oddiwrth hyn fod gwin Libanus

yn nodedig am ei ragoroldeb yn yr hen amseroedd, a

phara teithwyr i'w ganmol yn uchel iawn (Harmer, Ohs.

iii. 288). Yr ydym yn darllen heíyd am win Helbon yn
Syria :

' Damascus,' medd Ezeciel, ' oedd dy farchnadydd
yn amlder dy waith oherwydd Uiaws pob golud ; am win
Helbon, a gwlan gwyn' (xxvii. 18).

Micah, wrth ddarlunio heddwch a llwyddiant y d^'dd-

iau diweddaf, a ddefnyddia gydmai-iaeth brydferth iawn
wedi ei chymeryd oddiwrtli y winwydden : 'A tliroant

eu cleddyfau yn sychau, a'u gwaewft'yn yn bladui-iau; ac

ni chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn cenedl, ac ui ddysgant

ryfel mwyach. Ond eisteddant bob un dan ei winwydden
a than ei tìîgysbren, heb neb i'w dychrynu' (Micah iv.

3, 4). Ymddeugys fod hon yn un o ddewis gydmariaethau
yr Hebreaid. Ceir hi hefyd yn 1 Bren. iv. 25 ; 2 Bren.
xviii. 31; Esa. xxxvi. 16; Zech. iii. 10).

Yn y Dwyrain mae yn beth cyff"redin i gael t^yr yn
y winllan i'r gwyliwr i ysbiaw oddi arno (Martineau,

Eastern Life, iii. 59). Ymddengys fod hon yn arferiad

yn yr hen amseroedd. Yn Esa. v. 1, 2 darllenwn: 'Gwin-
Uan sydd i'm hanwylyd mewn bryn tra ft'rwythlon. Ac
efe a'i planodd o'r winwyddeu oi-eu, ac a adeiladodd dwr
yn ei chanol.' Ffynai yr arferiad yn amsèr ein Har-
glwydd. ' Yr oedd rhyw ddyn o berchen t, yr hwn a
blanodd winllan, ac a gloddiodd ynddi winwryf, ac a
adeiladodd dwr' (Matt. xxi. 33

; gwel hefyd Esa. i. 8).

Tybir, efaUai, yn gyflfredin mai y prif ddefnydd a
wneid o ftrwyth y winwydden oedd ei droi yn win ; a
thra y cydhabyddir gwerth gwin fel diod a meddyginiaeth,
etto, fel y mae yn agored i gael ei gamddefnyddio, a
chwedi cael ei gamddefnyddio fel achlysur o feddwdod, a
chwedi bod yu achos o aueirif ddrygau, gall ymddangos

^i'í vrt.

GWI.M.LAN.

yn syn y sonir fel y gwneir yn yr Ysgiythyrau am y win-

wydden a'i chynyrch. Ond mae Ue i feddwl na ddefn-

yddid fí'rwyth y winwydden ond mewn rhan i wneuthur
gwin. Mae yn tìaith hynod fod ff'rwyth y winwydden
yn Asia Leiaf a Syria yn ctiel ei ddefnyddio at ddybenion

amgenach na gwneud gwirodydd meddwol. Yn y ddwy
wdad hyn mae tair rhan o bedair o'r boblogaeth yn Faho-

metaniaid, ac edrychant ar yfed gwiu fel pechod, ac nitl

ydynt nac yu ei wneud na'i yfed ; ac etto perchenogir y
rhan fwyaf or gwinllanoedd ganddynt hwy. Mae y
Groegwr, Armeniad, a'r Cristionogion yn yr un sefyUfa.

;

dim ond ychydig bach o gynyrchion eu gwiuUanoedd hwy
sydd yn cael ei wneud yn win, er nad yw hyn yn wir

am bob ardal. Dywed y Parch. Eli Smith, cenad^vr

Americanaidd yn Syria, mewn cyfeiriad at y wlad hono,

gan gynwys Mynydd Libauus :
' Nid er mwyn gwin yn

benaf, ond yn y gwrthwyneb, y gwrteithir y gwinllanoedd'

{Bib. Sac. iii. 387). Dywed Dr. Ilobinson: 'Nid oes dim

gwin yn c£iel ei wneud o winllanoedd eang Hebron, oddi

eithr ychydig gan yr luddewon' {lìes. ii. 442). 'Mae
mwy o win yn cael ei wneud efallai yn bresenol nac ar
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un amser blaenorol, oherwydd dirwiad a diraddiad y
y boblogaeth Gristionogol a'r Mahometaniaid ; ond lle

bynag mae y bobl wedi cadw rhyw fesur o symledd cynt-

eiig eu haríerion mae swm y gwin a wneir yn gyfartal

fychan. Er hyny, yn y rlianau hyny o Üwrci lle y
gwrteithir y winwydden, saif y grawnwin mor uchel ac

un o gynyrchion y wlad, fel ffynonell cysur a Uwyddiant,

ac y darlunia y Beibl hi wedi bod yn nihlith cynyrchion

Judea. Gwneir defnydd mawr o'r grawnwin fel ymborth
sylweddol, a hyny mewn amryw fPyrdd, a defnyddir sudd

y grawnwin heb ei weithio mewn amryw íFyrdd, ac nid

yn y ífurf o win' {Bib. Sac. v. 286).

Wrth ystyried unffurfedd a pharhad arferion y Dwyr-
ain, mae yn naturiol i gasglu taw nid yn benaf er mwyn
gwneud gwin y gwrteithid y winwydden gan yr ludd-
ewon ; ond fod llawer defnydd arall yn cael ei wneud o

honi, a chymeryd pob peth at eu gilydd, ac oedd yn fwy
pwysig na gwneud gwin. A'i hystyried fel un o'r cynyrch-

ion mwyaf hanfodol iddynt hwy, ac ar yr un pryd wedi
ei darbodi gyda chyflawnder mawr ar gyfer eu cynnal-

iaeth, gallwn weled yii hawdd pa fodd y daeth i gael ei

enwi mewn cysylltiad ag yd, ffìgys, ac olew.

Nid ydym heb gyfeiriad yn yr Ysgrythyrau at ddefn-

ydd o ffi'wyth y winwydden mewn fTurf sych a gwlyb.

Dywed pentrulhad Pharaoh, pan yn adrodd ei freuddwyd
wrth Joseph : 'Ac wele winwydden o'm blaen, a'i grawn-
sypiau hi a ddug rawnwin addfed; a chymerais y grawn-
win, a gwesgais hwynt i gwpan Pharaoh, a rhoddais y
gwpan yn Uaw Pharaoh' (Gen. x]. 9, 10). Moses, yn
enwi y bendithion a fwynheid gan Israel, a ddywed

:

'Pur waed grawnwin a yfaist' (Deut. xxxii. 14); ac wrth
osod i lawr gyfraith y Nazareaid, dywed :

' Ymneilldued
oddiwrth win a diod gref, ac na fwytaed rawnwin irion

na sychion' (Num. vi. 3). Yr oedd grawnwin sychion
neu resin yn gynwysedig yn y gwahanol fathau o ymborth
a ddanfonodd Abigail yn anrheg i Dafydd. Yr oedd yu
gynwysedig o ' ddau cant o fara, a dwy gostrelaid o win,

a phump o ddefaid wedi eu gwneuthur yn barod, a phump
hobaid o gras-yd, a chan swp o resin, a dau can teisen o

fíigys' (1 Sam. xxv. 18). Yn anrheg Siba i Dafydd yr
oedd ' can swp o resynau ' (2 Sam. xvi. 1

;
gwel hefyd

1 Sam. XXX. 12, a 1 Cron. xii. 40).

GWISG. Nid oes genym ond son achlysurol yn yr
Ysgrythyrau am wisg yr luddewon ; ac yn ganlynol nis

medrwTi ffurfio ond drychfeddwl anmherffaith am dani.

Tybir yn gyffredin fod arferion y Dwyreinwyr yn cyf-

newid mor ychydig fel y gelUr cymeiyd eu gwisg yn yr
amser presenol fel esampl o wisg yr luddew yn yr hen
amser gynt. Ond mae gwisg cenedloedd y Dwyrain,
hyd yn od y rhai sydd yn byw agosaf at Palestina, yn
gwahaniaethu yn fawr oddiwrth eiddo eraiU. Mae cyf-

newidiadau heíyd wedi cymeryd Ue yn ngwisg rhai o
honynt o leiaf, yn gystal ac yn ngwisg cenedloedd y
Gorllewin. Ni warantir ni, gan hyny, i fi'urfio ein drych-
feddwl am wisg yr luddewon yn yr hen amser oddiwrth
eiddo y Dwyrain yn bresenol, ond rhaid i ni ymfoddloni

- ar yr hanesion achlysurol ar y matter a gyfarfyddwn â
hwynt yn yr Ysgrythyrau, er eu bod yn ychydig ac
^nraherffaith.

Er nad yw yn angenrheidiol wrth gyfieithu yr Ysgryth-
yrau i drosglwyddo drychfeddwl cywir o ffurf y wisg y
cyfeirir atti, pan na fyddo dim yn yr adnod Ue y sonir

am dani yn dibynu ar yr amgylchiad hyny, etto dylem
ochelyd defnyddio geiriau a wnaent amlygu syniadau
anghywir mewn perthynas i unrhyw fanyhon yn eu cylch.

Gwna gair cyff'redin megis gwisg, dilledyn, diUad, wneud
y tro pan na byddo dim yn dibynu ar ff'urf y gwisgoedd;
ond lle mae rhyw wahaniaeth yn gynwysedig mae yn
ofynol defnyddio enwau mwy penderfynol. Yr oedd y
gwisgoedd Dwyreiniol mor wahanol oddiwrth y rliai

Europeaidd presenol fel nad yw yn ddoetli i ddefnyddio
geiriau i'w darbmio ac sydd yn cael eu harfer fel enwau
ar ein gwisgoedd ni, gan mai prin y methant a thros-

glwyddo golygiadau anghywir. Gwnai cynllun o'r fath

hyn, pe mabwysiadwyd ef wrth gyfieithu yr Ysgrythyrau
i ieithoedd gwahanoì wledydd, beri i wisgoedd yr ludd-
ewon a chenedloedd eraill y Dwyrain fod yn afrifed o

amrywiol. Pe cedwid yr hen enwau gwreiddiol, pan
wnawd ein cyfieithiad ni, buasent yn hir cyn hyn wedi
eu corj)hoIi yn ein hiaith, megis ephod a homer, a Ilawer

o eiriau eraiil.

bob math o gyfieithiad, defnyddio geiriau yr oes bres-

enol am hen bethau ydyw efellai y gwaethaf oll. Nid yn
unig methant a throsglwyddo drychfeddyliau cywir am
danynt, ond tros^lwyddant rai anghywir. Yr ydym yn
darllen am ' siaced fraith ' Joseph (Gen. xxxvii. 3) ; am
' bais o waith edau a nödwydd' Aaron (Exod. xxviii. 4);

am 'ephod liain' Samuel (1 Sam. ii. 19); am 'bais ddiwniad'

ein Harglwydd (loan xix. 23); am 'amwisg' Pedr (xxi. 7).

Yr oedd yr holl rai hyn, ynghyd ag eraill y gellid cyfeirio

attynt, yn gwahaniaethu oddiwrth eu gilydd ; o'r hyn Ileiaf

nid yw yn debygol y gwnai ein gair coat (hugan) ddar-

lunio y wisg a olygid. Yn wir, hyd yn od gyda ni ein

hunain, nid oes i'r gair un ystyr penderfynol ; oblegid.mae

genym lawer mathau o goat y rhai a wahaniaethant oddi

wrth eu gilydd; megis coats, tcaistcoats, greatcoats, petiicoats

neu beisiau, ac nid oes efallai yr un o honynt yn cyfatteb

i'r gwisgoedd y cyfeirir attynt yn yr adnodau hyn ac eraill.

Ni wisgai ein rhieni cyntaf ddillad o gwbl, ond wedi
canfod eu noethni, wedi bwyta o ff'rwyth y pren gwa-
harddedig, 'hwy a wniasant ddail y ffìgysbren, ac a

wnaethant iddynt arffedogau;' ac yn fuan wedi hyn cawn
yr hanes canlynol : 'A'r Arglwydd Dduw a wnaeth i Adda
ac i'w wraig beisiau crwyn, ac a'u gwisgodd ara dauyut

'

(Gen. iii. 7, 21). Tybir yn gyffredin taw crwyn anifeil-

iaid wedi cael eu hoffrymu yn ebyrth oedd y rhai hyn,

neu gallent fod yn grwyn creaduriaid wedi cael eu Iladd

er mwyn eu bwyta. Dyna ddechreuad gwisg dynoliyw.

Hyd ddyddiau Abraham, yn agos i 2000 o flyneddavi

ar ol hyn, nid oes genym un hanes am wisgoedd neillduol;

ac yna maent yn gynwysedig o addurniadau. Gwnaeth y
gwas a ddanfonodd ef i Mesopotamia i gyrchu gwraig i'w

fab Isaac, pan gyfarfu á liebeccah wrth y ffynon, ei

anrhegu â 'chlust-dlws aur, yn hanner sicl o bwys, a

dwy freichled i'w dwylaw hi, yn ddeg sicl o aur eu pwys.'

Pan ddynesodd at ei chartref newydd, ac y canfu Isaac

yn rhodio yn y maes, gwnaeth, yn unol ag arferiad y
DAvyrain, 'hi a gymerth orchudd ac a ymwisgodd' (Gen.

xxiv. 22, 53, G4, 65). Ac ni chyfyngid y tlysau neu yr

addurniadau i'r bennywaid. Yr oedd sel a breichledau

gan Jndah (xxxviii. 18); a phan ddyrchafwyd Joseph yn
llys Pliai-aoh, brenin yr Aipht, tynodd y tywysog hwnw
' ei fodrwy oddiar ei law, ac a'i rlioddes ar law Joseph, ac

a'i gwisgodd ef mewn gwisgoedd sidan, ac a osododd
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gadwyn aur am e'i wddf ' (xli. 42). Nid yw tlysau, yn
wir, yn un prawf o welliant pobl mewn gwisgoedd mewn
ystyron eraill, oblegid cawn genedloedd barbaraidd yn
liotl' iawn addurniadau ; ond yu gysylltiedig ag amgylch-
iadau eraill, gellir eu hystyried yn yr amgylchiadau ydym
newydd eu coíFhau fel arwyddion o gynydd.
Yn yr H. D. defnyddir amryw eiriau i ddynodi y

gwisgoedd mewn arferiad. Enwau cyífredinol efallai

oedd rhai o honynt, ond enwau ar wisgoedd neillduol

oedd eraiU. Mae amryw ysgrifenwyr yn cymeryd arnynt
eu darlunio ; ond nid oes fawr ddibyniaeth i gael ei osod

ar eu desgriüadau. Yn y Cyíieithiadau Saisoneg a Chym-
raeg mae yr un gelriau yn cael eu defnyddio mewn dull

gwahanol, yr hyn a ddengys mor amherfynol oedd gol-

ygiadau y cyfieithwyr mewn perthynas iddynt. Mae
genym esampl o hyn yn y gair TSJÜ, yr hwn a esponia

Gesenius fel y canlyn :
' Gwisg uchaf; hugau neu goat

allan, Uydan a hir, yu cyrhaedd hyd y migyrnau, ond heb
lewys '—h.y., y peth tebycaf yn y byd i grys bennyw.
Deonglir y gair gan ein cyfieithwyr yn fanteìl feclian yn
1 Sam. ii. 19; yn fantell yn Job i. 20; ii. 12; 1 Sam. xv.

27; xxviii. 14 ; Ezra ix. 3 ; Ps. cix. 29 ; coclil yn Esa.

lix. 17; yn funteìljn Exod. xxviii. 31; 1 Sam. xviii. 4;
xxiv. 5, 12 ; 2 Sam. xiii. 18 ; 1 Cron. xv. 27; geiriau a
chryn wahaniaeth yn eu hystyr.

Ymddengys fod nn fath o wisg berthynol i'r hen
Hebreaid, o'r hyn lleiaf y tlodiou yn eu plith, yn un
helaeth a llaes, ac yn un y gellid gwueud hebddi y dydd,
a'r hon nis gallasai fod arnynt fawr o'i heisiau y nos, gan

y cysgeut ynddi (Exod. xxii. 26, 27). Mae arferiad

gyfí'elyb yn parhau i ffynu yn mhlith yr Arabiaid.

Yn ol cyfraith Moses yr oedd gwahaniaeth i fod rhwng
gwisg gwrrywaid a bennywaid: 'Na fydded dUledyn gwr
ara wraig, ac na wisged gwr ddiUedyn gwraig, oherwydd
ffiaidd gan yr'Arglwydd bawb ar a wnel hyn (Deut. xxii.

5). Yn mhlith gwisgoedd yr luddewon yr oedd rhai o

honynt yr un i'r ddwy ryw. Efallai i'r gyfraith gyfodi

oddiar yr arferiad yma ; neu efallai fod yr arferiad yn
drosedd o'r ddeddf
Yn Esa. iii. 16-24 mae genym restr o'r diUad a wisgid

gan y radd ucliaf o luddewesau. Dangosant wastraíì' a
gwychfydedd mawr, ond gau fod y i'han fwyaf o honynt
yn anadnabyddus i ni, ui wuawn ond yn unig gyfeirio at

yr adnod.

Yn y T. N. y prif wisgoedd a enwir ydyw y ^ith a'r

tjuiÚTiou. Oddiwrth eu bod yn cael eu henwi gyd â'u.

gilj^dd, ac hyd yn od yn gyferbynol i'w güydd, niae yn
umlwg eu bod yu wahanol, ac yn wisgoedd neillduol ueu
arbenig. 'Ac i'r neb a íyno ymgyfreithio a thi, a dwyn
dy ^íTítíi/ (C. C. pais), gad iddo dy ìfjLáTiov (C. C. cochl)

hefyd' (Matt. v. 40). ' Yna y milwyr, wedi iddynt groes-

lioelio yr lesu, a gymerasant ei IfMÚTia (C. C. díllad) ac a
wnaethant bedair rhan, i bob milwr ran ; a'i ^iTtíy (C. C.

pais) oedd ddiwniad, wedi ei gwau o'r cwr uchaf trwyddi
oU' (loan xix. 23).

Tybir yn gyffredin taw y wisg nesaf at y corph ydoedd
y )(jTv. Yn y C. C. cyfieitliir y gair yn y rhif unigol a
lliosog yn hais (gair hollol anmhriodol, fel y cawsom achos
i sylwi cisoes), oddieithr yn Judas 23, Ile y cyfieithir y
rhif unigol yn unsfi, ac yn Marc xiv. 63, lle y cyfieithir y
ihif lliosog yn ddiìlad, ac yn y modd hyn y cyll ei ystyr
a'i gymeriad arbenigol.

Tybir yn gyflfredin taw gwisg allanol neu uchaf ydoedd
yr lfxáTiov, ac y gwisgid hi dros y x'''''^''>

^-c yr eisteddaí

dipyn yn Uaes o gylch y corpli, ac y gellid ei gwisgo a'i

thynu yn rhwydd. Cyfieitliai rhai y gair ynfantell; ond
nid yw y gair hyny yn iawn ddynodi ei ff'urf, ac yn ei

gwneud yn fwy cyfattebol i'n drychfeddyliau ni yn bres-

enol. Yu y C. C. cyfieithir y gair mewn amrywiol ff'yrdd;

yn y rhif unigol cocld yn Matt. v, 40 ; Luc vi. 29
; gicisg

yn Matt. ix. 20, 21 ; xiv. 36 ; Act. xii. 8 ; a gwisg yn
loan xix. 2 ; ac yn y rhif liosog, dìllacl yn Act. vii. 58

;

xxii. 20 ; ac yn Matt. xxi. 7, 8, dillad. Yn awr, er y
gellir deall y gair mewn rhai aduodau am ddiUad yn
gyff'redin, etto yn yr adnodau sydd uewydd gael eu coff-

hau ymddengys yr arwydda rhyw ddilledyn neillduol.

Ymddengys y gwisgid y -^^it^ a'r îfjLÚTioy gan fennyw-
aid yn gystal a gwrrywaid (Act. ix. 39); ond mae yn
debygol fod rhyw wahaniaeth yn fiurf y rhai a wisgid

gau y ddwy ryw, fel ac i'w gwahaniaethu.

Pe byddem yn gwybod beth oedd ffurf y ^^'^'^^ ^'^

lfjidTiov, byddai llawer o adnodau yn fwy dealladwy nac

y maeut yn y cyfieithiad cyff'redin, Ile y deonglir y geiriau

trwy enwaii cyífredinol. Mae genym esamplau o hyn yn
yr adnodau canlyuol, lle y deallir ar imwaith taw gwisg-

oedd uchaf oedd yr ìfjLÚTia, ac y gellid eu gwisgo a'u diosg

fel mentyli: 'A'r disgyblion a ddygasant yr aseu a'r ebol,

ac a ddodasant eu IfjLÙTia (C. C. dillad) arnynt, ac a'i

gosodant ef i eistedd arnynt. A thyrfa ddirfawr a daen-

asant eu IfJLÚTia (C. C. dillad) ar y ffbrdd ; eraill a dorasant

gangau o'r gwydd, ac a'u taeuasant ar liyd y ffbrdd'

(Matt. xxi. 7, 8). ' lesu a gyfododd oddiar swper, ac a
roes heibio ei lfxáTia (C. C. gocM-wisg), ac a gymerodd
dywel, ac a ymwregysodd,' gan barotoi fel hyn i olchi

traed ei ddisgyblion ; ac ychwanegir wedi hyn, ' Felly

wedi iddo olchi eu traed hwy, a chymeryd ei 'tfxàTia (C. C.

gochl-icisg), efe a eisteddodd drachefn,' &c. (loan xiii. 4, 12).

'A hwy a labyddiasant Stephan, a'r tystiou a ddodasant

eu îfiáTta (C. C. dillad) wrth draed dyn ifanc a elwid

Saul' (Act. vii. 58). 'A dywedodd yr angel wrth Pedr,

Ymwregysa, a rhwyma dy sandalau ; bwrw dy ìfj.áTiov

(C. C. gwisg) am danat, a chanlyn fi' (.xii. 8).

Wrth noetli nid ydym bob amser i ddeall bod yn gwlil

heb ddillad. Arferir y gair am un wedi diosg ei </xaVioi',

a dim ond ei -^i-t^ am dano. Dywedir am Saul iddo
' ddiosg ei ddillad, a phrophwydo, a syrthio i lawr yn
noeth yr hoU ddiwruod hwnw, a'r holl nos '

(1 Sam. xix.

24). Gorchymynwyd Esaiah 'i ddattod y sachliain oddi

am ei Iwynau, a diosg ei esgidiau oddi am ei draed. Ac
efe a wnaeth felly, gan rodio yn noeth ac heb esgidiau

'

(Esa. XX. 2; gwel heíyd loan xxi. 7; Act. xix. 16).

Ceryddwyd Dafydd gan Michal ei wraig am ddawnsio o

flaen yr arch, ac ' ymddiosg yngwydd Uaw-forwynion ei

weision, fel yr ymddiosgai un o'r ynfydion gan ymddiosg;'

ond oddiwrth atteb Dafydd nid ymddengys ei fod wedi

bod yn euog o un auweddusrwydd. Dywedir yn bendant

ei fod 'wedi ymwregysu ag ephod liain;' a'r tebygolrwydd

yw nad ydoedd ond wedi diosg ei wisg uchaf, oblegid y
gwnai ymyraeth â'i gysur wrth ddawnsio obLegid y
teimlai yn rhy wresog (2 Sam. vi. 12-22).

Yn y T. N. cyílirfyddwn à gair arall yn arwyddo gwisg,

(TTo\ìi ; hyny yw, un ac a gyrhaeddai lawr hyd at y traed

;

gwisg hir. Arferir y gair gan ysgrifenwyr Groegaidd

am wisgoedd hirlon cenedloedd Dwyreiniol (Parkhurst,
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Gr. Lex. 628). Ymddengys y gwisgid hi gan freninoedd

ac oífeiriaid, a phersonau eraill o enwogrwydd (Robinson,

Gr. Lex. 771). Yn nammeg y niab afradlon darhuiir y
tad fel yn dywedyd, 'Dj-gwch allan tÌ]v a-Tokìiv t!ìv TrpTt]v

(j/ wisg oreu), a gwisgwch am dano ef ' (Luc xv. 22). Yr
oedd yr angel a eisteddai wrth ddrw^s y bedd wedi ei

ddUladu â o-roAí/f/ X€uk>ìv (C G gicisg icen laes ; Marc xvi.

4). Darhinir y gwaredigion yn y nefoedd fel wedi eu
' gwisgo mewn (TT6\à^ Aewà? ' (C C ggnau gicijnion), ac

fel wedi ' golchi eu Tràç o-ToAà? (ggnau) a'u cànu hwy yn
ngwaed yr Oen' (Dat. vii. 9, 13, 14). Mae ein Harglwydd
yn beio ar yr ysgrifenyddion oblegid eu hoftcler o'r fath

hyn o wisg :
' Ymogelwch rhag yr ysgrifenyddion y rliai

a ewyllysiant rodio mewn o-ToAa!? {dillad lleision; Luc
XX. 46).

Yr oedd gwregysau yn rhanau cyff*redin a phwysig o

wisgoedd yn mliiith yr luddewon a Dwyreinwyr eraill.

Rhwymid y rhai hyn o gylch eu Iwynau er mwyn cadw
eu gwisgoedd Uaes ynghyd. Gwahaniaethai gwregys, fel

rhanau eraill o wisgoedd, yn ol gradd a chyfoeth y sawl

a'u gwisgent. Yr ydym yn darllen am wregysau Ihain

(Exod. xxxix. 20; Diar. xxxi. 24; Jer. xiii. 1). Yr oedd
gan y prophwyd Ehas a loan Fedyddiwr wregysau crwyn
(2 Bren. i. 8 ; Matt. iii. 4). Daniel, yn un o'i weledig-

aethau, a welodd ' wr wedi ei wisgo â Ihain, a'i Iwynau
wedi eu gwregysu ag aur coeth o Uphaz' (Dan. x. 5).

Gwelodd loan ein Harglwydd mewn gweledigaeth ' wedi
ymwisgo â gwisg laes hyd ei draed, ac w^edi ymwregysu o

gylch ei fronau â gwregys aur' (Dat.i. 8); 'a'r aiigehon

a ddaethant allan o'r deml, wedi eu gwisgo mewn Uiain

pur a dysglaer, a gwregysu eu dwyfronau â gwregys aur'

(xv. G). Defnyddid gwregysau gan fennywaid, ac yn cyn-

wys y rhai perthynol i'r dospeirtii uchaf, yn gystal a chan

wrrywaid (Esa. iii. 24).

Nid oedd yn beth anarferol i gario yn eu gwregysau
ddager, neu ryw offeryn ymosodawl arall. Darfu i Ehud,
pan y bwriadodd ladd brenin Moab, arfogi ei hun â 'dager

dau finiog o gufudd o hyd, ac a'i gwregysodd dan ei

ddiUad ar ei ghm ddehau' (Barn. iii. IG). Mae genym
enghraiflft o'r un peth yn Joab, pan y lladdodd ei gystad-
lydd Amasa : 'A Joab oedd wedi gwregysu ei gochl oedd
am dano, ac arni yr oedd gwregys a chleddyf wedi ei

rwymo ar ei Iwynau ëf yn y wain ; a phan gerddai efe, y
cleddyf a syrtliiai. Ond ni ddaliodd Amasa ar y cleddyf
oedd yn Uaw Joal > ; felly efe a'i tarawodd ef ag ef dan y
bumed ais, ac a ollyngodd ei berfedd ef i'r llawr, ac nid
ail darawodd ef' (2 Sani. xx. 8-10). Yr un modd, pan
ddai-fu yr luddewon a ddychwelasent o Babilon ail adeil-

adu muriau Jerusalem, ac y cyngreiriodd eu gelynion i'w

herbyn, gan ymladd i'w herbyn, er mwyn gosod terfyn
ar eu gwaith, gwnaeth Nehemiah i ' bob un o'r adeilad-

wyr fod wedi gwregysu ei gleddyf ar ei glun, a'r rhai

oedd yn adeiladu ar y mur, ac yn dwyn beichiau, a'r rhai

oedd yn llwytho, oeddynt ag un Ilaw yn gweithio yn y
gwaith, a'r Ilaw arall yn dal arf' (Neh. iv. 7, 8, 13, 17, 18;
gwel hefyd Ps. xlv. 3).

Gesyd y Tyrciaid yr un modd eu cyllill a'u dagerau
yn eu gwegysau. Mae'r Hodjas—h.y., yr ysgrifenwyr
ar cofiaduron—yn crogi eu inhhorns wrth eu gwregysau

;

ac ymddengys y flfynai yr un arferiad yu niysg yr ludd-
ewon yn amser Ezeciel, oblegid sonia am 'wr yji eu mysg
hwynt wedi ei wisgo â Iliain, a chorn du ysgrifenydd

wi'th ei glun' (ix. 2). Caria y Dwyreinwyr eu harian

hefyd yn eu gwregysau, a chawn ein Harglwydd yn cyf-

eirio at y cyfryw ddefnydd o honynt :
' Na feddwch aur,

nac arian, nac efydd i'ch ^oJi'aç' {gicrcgysau ; C C pgrsau),

gan y gwasanaethai y gwregys fel poced neu bwrs (Matt.

X. 9).

Gan fod y Dwyreinwyr, pan ar daith neu yn gweithio,

yn agored i gael eu i'hwystro gan eu gwisgoedd hir a
lleision, rhwyment hwynt au gwregys fel nad ymyrent
â'u symudiadau. Pan sefydlwyd y Pasg yn ddechreuol,

rhoddwyd allan y gorchymyn canlynol: 'Fel hyn y bwyt-
ewch ef ; wedi gwregysu eich Iwynau, a'ch esgidiau am
eich traed, a'ch ífyn yn eich dwylaw ; a bwytewch ef ar

ff'rwst : pasg yr Arglwydd yw efe ' (Exod. xii. 1 1 ; gwel
hefyd 1 Bren. xviii. 46 ; 2 Bren. iv. 29). Mae genym
fwy nac un cyfeiriad at hyn yn yr Ysgrythyrau :

' Oher-
wydd paham, gan wregysu Iwynau eich meddwl, a bod
yn sobr, gobeithiwch yn berffaith am y gras a ddygir i

chwi yn natguddiad lesu Grist' (1 Pedr i. 13; gwel hefyd
Job xxxviii. 3 ; xl. 7 ; Luc xii. 3.5-37).

Yn ol deddf Moses gorchymynid yr Israeliaid ' i

wneuthur eddi ar odre eu dillad, a rhoddi pleth o sidan

glas ar eddi y godre, fel yr edrychent amo, ac i gofio holl

orchymynion yr Arglwydd, ac i'w gwneuthur' (Num. xv.

28-40). Yr oedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn hoff'

iawn o wneud ymylwaith eu gwisgoedd yn Ilydan, fel

arwydd o fawr dduwioldeb, ac o'r manyldra â pha un y
cadwent orchymyuion Du^v: 'Ond,' medd ein Harglwydd,
'y maent yn gwneuthur eu holl weithredoedd er rnwyn eu
gweled gan ddynion, canys y maent yn gwneuthur yn
Ilydam eu phylacterau, ac yn gwneuthur ymylwaith (icpacr-

jreSa, tassels) eu inÚTta {gwisgoedd) yn helaeth' (Matt. xxiii.

5). [Phylacterau.] Mae yn debygol taw y syniad fod

rhyw gysegrwydd ac effeithioldeb ailDenig yn perthyn i'r

ymylwaith yma a berodd i'r wraig a flinid gan y gwaedlif

(Matt. ix. 20, 21), a Uawer eraill o bobl gleifion, ddeisyf

cael cyff'wrdd ag ymyl ei wisg yn hytrach nag un rhan
arall (Marc vi. 54-.5G); ond yn y ddwy adnod mae y gair

Kpúarire§ov yn cael ei gamgyfieithu yn 'ymyl ei wisg,' tassel

ddylasai y gair fod (Campbell, Gospels, iv. 78).

Yr oedd yn arferol yn y Dwyrain, fel y mae yn parhau
mewn rhai manau yn y dydd i^resenol, i gyfoethogion fod

a llawer iawn o ddillad yn eu meddiant, ac yr oedd yn
beth cyff'redin i Avneud anrhegion o honynt. Phoddodd
Joseph barau o ddillad i'w frodyr; ac i Benjamin y rhodd-
•odd bump par o ddiUad (Gen. xlv. 22). Cariodd Naaman
barau o ddillad gyd ag ef fel anrheg ; a phan wrthododd
Eliseus dderbyn dim oddiar ei law, rhedodd Gehazi ar ol

y cadben Syriaidd, ac a geisiodd, yn enw ei feistr, ganddo
roddi iddo dalent o arian a dau bar o ddillad, dan yr
esgus fod dau lanc, meibion y prophwydi o Fynydd Eph-
raim, wedi dyfod atto (2 Bren. v. 5, 15, 16, 20-23).

Paul, fel praAvf o'i anhunanedd, a ddywed, 'Arian, neu
aur, neu wisg neb, ni chwenychais (x4.ct. xx. 33). Ym-
ddengys y cynysgaethid y rhai a wahoddid i briodas â

gwisgoedd priodas (Matt. xxii. 11, 13). Cyfrifid ystor

fawr o ddillad yn mhlith trysorau gwr, yn gystal ac arian

ac aur, ac nid oes dim dadl nad at Iiyn y cyfeiriai ein

Harglwydd yn Matt. vi. 19, 20 ; ac lago yn y 5 pen. o'i

epistol.

Mae yn amgylchiad hynod fod yr Ysgrythyrau yn
rhoddi mor Ileied o wybodaeth ynghylch penwisgoedd yr
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Israeliaid, neu pa un a wisgent ryw beth ar eu penau neu
beidio, er nas gall fod amheuaeth mewn perthynas i hyn.

Yr ydym yn darllen am feitr i Aaron fel arch-offeiriad,

ac am feitri neu gapiau i'w feibion (Exod. xxviii. 4, 37,

39, 40
;
gwel Gesenius, Lex. 447, 501); ond gwisgoedd

swyddol oedd y rhai hyn, ac ni roddant i ni un drych-

feddwl am benwisg cyffredin gwrrywaid neu fennywaid.

Yr unig air a ddefnyddir i osod hyn allan, cybelled ac yr
ydym yn cofio, ydyw "1KS, yr hwn yn y C. C. a gyfieithir

yn Ezec. xxiv. 17, 23 yn gap, ac yn Esa. iii. 20 yn hen-

giaocli, mewn cysylltiad â bennywaid. Rhydd Gesenius
fel ystyr y gair addurn, tíara, turhan (665); ond pa un a

oedd ganddo unryw awdurdod dros ei esponio felly heb-
law y drychfeddwl cyffredin a ffyna ynghylch gwisg y
Dwyreinwyr, mae yn amheus genym (gwel hefyd Ezec.

xxiii. 15). Efallai nad oedd gorchudd cyffredin y pen
ond rhywbeth ysgafn (2 Sam. xv. 30 ; Jer. xiv. 3, 4).

Mae awgrymiadau mwy eglur yn yr Ysgrythyrau mewn
perthynas i'r hyn wisgid ar y traed. Weithiau sandalau
(Marc vi. 9 ; Exod. iii. 5); ac esgidiau brydiau eraill (Gen.

xiv. 21 ; Exod. iii. 5); ond efallai nad yw y gwahaniaeth
rhyngddynt yn cael ei gadw i fynu bob amser. [San-
DALAU.]
GWLAW a gynyrchir gan ddwysiad yn yr awyr y

Ueithdra a anweddir o'r ddaiar, a'r hwn, gan gyfansoddi
cymylau, a ddisgyn drachefn yn ddyferynau i'r ddaiar.

Mae y gwlawogydd yn amrywio yn fawr mewn gwahanol
wledydd, ac hyd yn od mewn gwahauol ranau o'r un wlad.

Rhydd Dr. Robinson i ni y darluniad canlynol o'r gwlaw-
ogyddyn Palestina: 'Mae gwlawogydd hydrefol—gwlaw
cynnar yr Ysgrythyr—yn dechreu yn gyffredin yn y
rhan olaf o fis Hydref, neu ddechreu Tachwedd, nid yn
ddisymwth, ond yn raddol, yr hyn a rydd gyfleusdra i'r

ffarmwr i hau ei feusydd â gwenith ac â haidd. Daw y
gwlawogydd yn benaf o'r gorllewiu (Luc xv. 24) neu y
dehau-orllewin, gan barliau am ddau neu dri diwrnod ar

y tro, a chan ddisgyn yn benaf yn y nos. Yna try

y gwynt tua'r gogledd neu y dwyrain, a cheir amryw
ddiwrnodau teg ar ol hyny. Yii ystod misoedd Tach-
wedd a Rhagfyr parha y gwlawogydd i ddisgyn yn drwm

;

yna dychwelant ar gyíyngau pellach oddiwrth eu gilydd,

ac nid ydynt mor drwm ; ond nid 'oes un amser yn ystod

y gauaf pan y peidiant a disgyn. Mae eira yn disgyn
yn aml yn Jerusalem yn lonawr a Chwefror, ac yn droed-
fedd o drwch neu ragor; ond nid yw yn aros yn hir. Nid
yw y ddaiar byth yn rhewi. Parha mwy neu lai o wlaw
i ddisgyn yn mis Mawrth, ond anaml y disgyn wedi hyny'
(Robinson, Bes. ii. 97).

Mae yn yr Ysgrythyrau gyfeiriadau aml at y cynnar
a'r diweddar wlaw (Deut. xi. 14; Jer. v. 24; Hos. vi. 3).

Yr ydym yn taro wrth gyfeiriad at wlaw hyd yn od yn
Llyfr Job (xxiv. 23). Yn Nghanaan disgynai y diweddar
wlaw yn mis Abib, sef y mis cyntaf o'r flwyddyn santaidd
luddewig, neu o gylcli ein HebriU ni, bron yn union o
flaen eu cynhauaf hwy (Harmer, Obs. i. 140). Ymddengys
taw at y blaenaf y cyfeiria Esaiah yn xxx. 23 :

' Efe a
rydd wlaw i'th had pan hauech dy dir, a bara cnwd y
ddaiar.'

^
At y llall y cyfeirir gan Joeí :

' Canys efe a
roddes i chwi y cynnar wlaw yn gymhedrol, ac a wna i'r

cynnar wlaw a'r diweddar wlaw ddisgyn i chwi yn y mis
cyntaf ' (ii. 23). Mae cyfeiriad prydferth at y tymhor o'r

flwyddyn pan ddisgyn yn Can. ii. 10-13. ' Cyfod, fy

anwylyd, a thyred di, fy mhrydferth : Canys wele y gauaf
a aeth heibio, y gwlaw a basiodd, ac a aeth ymaith

;

gwelwyd y blodau ar y ddaiar, daeth amser i'r adar ganu,
clywyd Ilais y durtur yn ein gwlad : Y ffigysbren a fwr-

iodd allan ei fiìgys irion, a'r gwinwydd a u hegin grawn
a roisant arogl teg. Cyfod di, fy anwylyd, a thyred di,

fy mhrydferth.'

Yr oedd ' cau y nefoedd, fel na byddai gwlaw ' yn farn

â pha un y bygythid Israel am eu pechodau (Deut. xi. 17;

2 Cron. vi. 26 ; vii. 13); a barnedigaeth arswydus ydoedd

:

' Dy nefoedd hefyd y sydd uwch dy ben a fyddant yn
bres, a'r ddaiar yr hon sydd oddi tanat yn haiam. Yr
Arglwydd a rydd yn Ue gwlaw dy ddaiar Iwch a Iludw

;

o'r nefoedd y disgyn amat hyd oni'th ddinystreir ' (Deut.

xxviii. 23, 24). Yn nheyrnasiad Ahab ymwelwyd a'r

ddaiar â thair blynedd o sychder, neu hyd yn od ragor

(1 Bren. xvii. 1 ; lago v. 17). Mae Jeremiah yn tynu
darlun byw-debyg o sychder echrydus yn ei amser ef

(xiv. 1-6).

Cyfeirir at yr Aipht yn yr H. D. fel gwlad yn yr hon
nid oedd dim gwlaw (Deut. xi. 10, 11 ; Zech. xiv. 17, 18).

Mae yn ffaith hynod nad oes un dyferyn o wlaw yn dis-

gyn ar holl wlad yr Aipht, oddigerth cawodydd achlysurol

ar lanau Môr y Canoldir, y rhai a ddygwyddant yn mis-

òedd Rhagfyr, lonawr, a Chwefror. Mae cawod ysgafn

yn un rhan arall o'r wlad eangfawr hono yn ddygwyddiad
anarnl, ac heb gael ei weled yn aml gan yr hynaf a'r

mwyaf craffus. Ond er taw yn anaml y disgyn gwlaw
yn yr Aipht, mae y gwlith yn drwm ac yn adfywio y
cnydau. Mae y wlad hono yn dibynu am ei ffrwythlon-

deb yn benaf ar y Nüe, dyfroedd yr hon a arweinir allan

ar hyd gamlasau anneirif i ddyfrhau y wlad oddi amgylch
a'i brasau â llaid yr afon. Mae y wlad tu hwnt i gyr-

haedd dyfrhad yn anialwch perffaith.

GWR. Nid ydym yn bwriadu i drin yma gwestiynau
cyflredinol mewn perthynas i wyr. Yr ydym yn dwyn

y gair i mewn yma yn unig er mwyn sylwi ar un o'r

cymhwysderau a ofynid gan yr apostol oddiwrth rai o

swyddogion yn yr eglwys. ' Rhaid gan hyny i esgob fod

yn ddiargyhoedd, yn wr un wraig ' (1 Tim. iii. 2
;
gwel

hefyd Titus i. 6) ; ac yn y 12 ad. o'r benod, dywed

.

'Bydded y diaconiaid yn wyr un wraig.' Mae yr adnodau
hyn yn rhíi pwysig, nid yn unig yn eu perthynas â'r

weinidogaeth Gristionogol, ond fel amlygiad o'r olwg a

gymer Cristionogaeth ar gwestiwn mawr priodas. ' Mae
Ilawer iawn o wahanol esponiadau,' medd Conybeare,
' wedi cael eu rhoddi ar y gorchymyn hwn. Yr ydys
wedi tybied ei fod— 1. Yn gorchymyn priodas ; 2. Yn
gwaharddaml-wreiciaeth; 3. Yn gwahardd ail briodasau.

Ymddengys taw y gwir esponiad yw jr un canlynol :

—

Oherwydd y rhwyddineb llygredig a pha un y gellid cael

Uythyr ysgar dan y gyfraith Rufeinig a Groegaidd yr oedd

yn beth cyflredin iawn i wr a gwraig i ymadael â'u gilydd

a phriodi eraill yn ystod eu tymhor bywyd eu hunain.

Felly gallasai fod gan ddyn dair neu bedair o wragedd yn
fyw ar yr un pryd ; neu yn hytrach fennywaid ac oeddynt

wedi bod yn olynol yn wragedd iddo. Ceir yn anffodus

esampl o weithrediad y ddeddf hon yn ein gwladfa ni ein

hunain yn y Mauritius. Mae deddf ysgar a baswyd gan

y Ffrancod yn amser y chwyldroad wedi ei gadael heb ei

dileu ; ac nid yw yn beth anghyffredin i gyfarfod mewu
cymdeithas a thair neu bedair o fennywaid ac sydd wedi

37
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bod i gyd yn wragedd i'i' un dyn, a tlni neu bedwar o

ddynion wedi bod yn wyr i'r un ddynes. Yr ydym yn

golygu taw y fath hyn o aml-wreiciaeth ohjnol, yn hytrach

na cliydamserol, a sonir am dano yma fel anghymwysder

i'r weinidogaeth ' (Conybeare, ii. 467). Wrth esponio yr

adnodau y cyfeiriasom attynt yn y dull hwn, nid ydym
am eu cyíyngu at y fath enghreifftiau a'r rhai hyn. Nid
ydym yn gweled un anhawsder i'w deall am aml-wreic-

iaeth yn gyifredinol, gan nad pa un ai cydamserol neu

olynol. Mae Doddridge yn gwneud y sylw canlynol ar

y pwnc :

—'Ar y cyfan ymddengys i mi yn fwy rhesymol

i feddwl (gan nad oes un gorchymyn pendant yn y Beibl

yn gofyn i ddyn yr hwn oedd ganddo amryw wragedd
ar adeg ei fabwysiad o Gristionogaeth i ysgaru a hwynt,

neu eu gollwng ymaith i gyd ond un) y gallai doethineb

dwyfol olygu ei fod yn Uwybr canol priodol rhwng
cefnogi aml-wreiciaeth a gormod o lymder wrth ei gon-

demnio, i osod y fath losg-nod o warth ar yr arferiad

afreolaidd, trwy wahardd un dyn, gan nad pa mor anghyff-

redin ydoedd ei gymeriad, i gymeryd at y weinidogaeth

tra yr oedd ganddo ragor nac un wraig, a'i anghefnogi yn
y rliai ac oeddynt eisoes wedi cael troiedigaeth trwy'r

fath adnodari a Matt. xix. 9 a 2 Cor. vii. 2 (Dodd. Expos.

V. 382
;
gwel History oý the Propagation of Christianity

among tlie Heathen since the Eeformation, iii. 5.58).

Gyda golwg ar y drydedd dyb, sef y bwriadai'r apostol

wahardd gweinidogion i briodi yr ail waith, yr ydym yn
golygu nad ydyw yn un oddefadwy. Gallasai fod gan
swyddog eglwysig resymau cwbl mor gryfion dros briodi

yr ail waith a'r tro cyntaf
;
gallasai fod hyd yn od resymau

eraill mwy cryfion dros iddo wneud hyny—megis ile yr

oedd teulu o blant ifeinc oddiwrth y wraig flaenorol i

gymeryd eu gofal.

Ac o'r tu arali, nid ydym yn golygu y bwriadai yr

apostol i orchymyn gweinidogion i briodi. Yr oedd eíe

ei hun a Barnabas yn wyr sengl (1 Cor. ix. 5, 6); ac nid

oes un amlygiad fod na Timotheus, na Titus, na Silas, yn
briod. Tueddid ef ei hun yn hytrach i feddwl taw gwell

oedd i hyd yn od Gristionogion anghyhoedd, gan nad pa
un ai gwrrywaid neu fennywaid, i beidio priodi ; ond
achosid hyny gan ' yr angenrhaid (cystudd) presenol' (vii.

25-28).

Mae dipyn yn syn sut y gall Eglwys Rufain, yngwyneb
y fath adnodau ac ydym newydd gyfeirio attynt, orfodi

ei hoffeiriaid i beidio priodi, a'u bod hwythau yn ymostwng
i hyny ; a sut y mae y bobl yn gyffredin, yn y gwahanol
wledydd, yn dygymod ar fath athrawiaeth.

GWRESOG, brwd, tanilyd. Bod yn loresog yn yr
yspryd yw bod yn zelog a gweithgar (Rliuf xii. 1 i). Mae
zel yn dynodi pryder mawr, cariad, a serch (2 Cor. vii. 7).

Cariad helaeth yw yr hyn a'n lleinw â'r parch mwyaf i

arall, ac â'r awyddfryd mwyaf i wneud daioni iddo (1 Pedr
iv. 8 ; i. 22). Tuer iceddi yw yr un sydd yn ddifrifol, ac

yn cyfodi oddiar deimlad mewnol cryfaf y galou (Col. iv.

12; lago V. 16).

GWliTHRYFELA, taflu ymaith awdurdod, neu wrtli-

ryfela yn erbyn brenin cyfreitlilon (1 Bren. xii. 19 ; xiv.

30). Mae dynion yn gwrthryfela yn erbyn Duw pan y
diystyrant ei awdurdod ac y gwnant yr hyn a wahardd
(Num. xiv. 9). Gwrthryfelant yn erbyn ei Yspryd pan
y gwrthwynebant ei ddylanwadau ac y dibrisiant ei ger-
yddon (Esa. lxiii. 10). Gwrthryfelant yn erbyn ei air

pan y gwrthodant gredu ei eiriau, ymddiried yn ei add-
ewidion, derbyn ei gynygion, neu ufuddhau ei orchym-
ynion (Ps. cvii. 11).

GWYBEDYN, trychfil, bach ei adenydd, o ba un y
mae amryw fathau. Ymddengys fod gwybed yn heidio

yn Palestina (Thomson, Land and Book, ii. 93). Dywedir
am bobl sydd yn selog ynghylch manion dibwys, tra

yr ymfoddiant mewn pethau sydd yn eglur bechadurus,

eu bod yn hidlo gwybedyn ac yn llyucu camel' (Matt.

xxiii. 24).

GWYDR, sylwedd tryloew gAvneuthuredig, cwbl ad-

nabyddus, a gwasanaethgar at lawer o ddybenion defn-

yddiol ac addurnawl. Dywedid yn gyffredin iddo gael ei

ddarganfod yn ddygwyddiadol. Adrodda Pliny i long
marsiandwr wedi ei Ilwytho á nitre neu saltpetre gael ei

gyru ar lan Phenicia, yn agos i'r afon Belus ; a darfu i'r

morwyr, wrth gogydda eu hjTnborth, osod eu crochanau

uwch ben y tân ar ddarnau o nitre, ac i hwn gyd-doddi
â'r tywod a ddygwyd i lawr gyd â'r afon, a gwneuthur
gwydr. Dyna oedd yr hanes a dderbynid yn hir ynghylch
gwneuthuriad cyntaf gwydr ; ond dywed Syr J. G. Wil-
kinson wrthym y gwyddir yn awr fod gwydr wedi cael

ei wneud yn yr Aipht 3800 o flyneddau o leiaf cyn hyny.

Cafwyd glain (bead) yn Thebes, yn yr Aipht Uchaf, yn
dwyn enw Pharaoh o'r ddeunawfed hil freninol. Mae cof-

golofnau y bedwaredd hil freninol yn dangos fod yr un
costrelau gwydr yn cael eu defnyddio y pryd hwnw a

chwedi hyn ; a darlunir y weithred o chwythu gwydr yn
y darluniau o'r ddeuddegfed hil freninol hyd y chwechfed

ar hugain, ac heíyd yn y bedwaredd, yn y beddau yn agos

i'r pigdyrau. Bu gwydr yr Aipht yn hir yn enwog, a
gwelir gweddiUion ffwrnesi gwydr yn awr wrth y Uynau
natron. Mae pob tebygolrwydd i wydr gael ei ddargau-

fod neu ei ddyfeisio gyntaf yn yr Aipht. Disgynai tanau

yn aml ar y tywod mewn gwlad sydd yn cynyrchu natron,

neu suh-carbonate of soda, a byddai y rliai hyny yn fwy
tebygol i ddatguddio y dirgelwch na'r crochanau ar forlan

Phenicia, fel yr adroddir gan Pliny (Wilkinson in Herodot
ii. 81; y^úYmfion, Ancient Egypt. ii. 57-65).

Er y gallai fod gwydr wedi cael ei wneud gyntaf yn
yr Aipht, nid oedd yn debygol y cawsai dargaiifyddiad

mor bwysig ei gyfyngu i'r wlad hono. Yr ydys wedi

cael botel fechan yn y palas gogiedd-orllewinol yn Nim-
roud yn Assyria, ac y mae yn bresenol yn y British

Museum: Ar y gweddillyn hynod ddyddorol hwn ceir

enw Sargon (Esa. xx. 1), a'i ditl o frenin Assyria mewn
llythyrenau cuneifoi-m, ynghyd â Ilun Uew. Yr ydym
gan hyny yn medru penderfynu ei oed, sef y rhan olaf o'r

seithfed ganrif cyn Crist. Efe gan hyny yw yr esarapl

hynaf adnabyddus o wydr tryloew, gan nad oedd dim o'r

Aipht, fel y tybir, yn foreuach nag amser y Psamettici

(diwedd y chwechfed neu ddechreu y bumed ganrif c.c.)

Gwneid gwydr tywyll, fodd bynag, fel y soniwyd eisoes,

lawer yn foreuach, ac y mae peth mor foreu a'r bymthegfed

ganrif c.c. Mewn ystafell yn mhalas gogledd-orllewinol

Nimroud cafwyd roch-crystal lens a gwynebau cyferbynol

convex a plane. Prin y gallasai ei briodoleddau fod yn
anadnabyddus i'r Assyriaid, ac y mae genym gan hyny
yr esarapl foreuaf o chwydd wydr, ac yn un yn medru
llosgi (Layard, Nin. and Bah. 196, 197).

Mae braidd yn hynod nad ydym yn cyfarfod ag un cyf-

eiriad yn yr H. D. at y sylwedd syml gioydr, er ei fod mor
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foreu yn adnabyddus i'r Aiphtiaid a'r Assyriaid. Yr ydym
yn darllen am ddrychau (Job xxxvii. 18; Esa. iii. 23), ond

fetel wedi ei gaboU y gwneid drychau gynt, ac at y
cyfryw y mae y cyfeiriad yn yr adnodau sydd newydd
gael eu coffhau, yn gystal ac amryw eraill yn y T. N.

[DRYcnAU.] Yn Llyfr y Datguddiad, fodd bynag, sonia

loau am ' fôr o wydr, yu debyg i grystal ' (iv. 6); ac am
'fôr o wydr wedi ei gymysgu â thân' (xv. 2); am 'ddinas

o aur pur, yn debyg i wydr gloew;' ac am 'heol y ddinas,

yr hon oedd o aur pur, fel gwydr gloew' (xxi. 18, 21).

Mae y cyfeiriadau hyn yn ddiau at y sylwedd a elwir

gwydr , buasai yn hoUol anmhriodol i gydmaru aur ag
unrhyw fetel arall, er wedi cael ei gaboli.

GWYFYN, math o drychfil eithaf adnabyddus, o ba

un y mae amryw rywiau. Y rhywogaeth y cyfeirir atto

yn yr Ysgrythyr yw, yn amlwg, yr un sydd yn bwyta ac

yn dinystrio diUad: 'Canys y pryf a'u bwyty fel dilîedyn'

(Esa. li. 8 ;
gwel hefyd 1. 9 ; Job xii. 28). 'Am hyny

byddaf fel y gwyfyn i Ephraim' (Hos. v. 12); yn ddirgel

ond yn effeithiol i'w ddifa. 'Na thrysorwch i'wch drysorau

ar y ddaiar, lle mae gwyfyn a rhwd yn llygru ' (Matt. vi.

19, 20). Arferai y Dwyreinwyr ystoriaw Uawer iawn o

amrywiol wisgoedd ar gyfer eu gwasanaeth eu hunain, ac

er mwyn gwneud anrhegion o honynt i eraiU (Gen. xlv.

22 ; Barn. xiv. 12, 13 ; 2 Bren. v. 5, 22, 23). Cyfrifid y
pethau hyn yn gystal a phob math o bethau eraill yn
drysorau, yn gystal ac arian (Jer. xh. 8). Gelwir hwyijt

felly gan ein Harglwydd, a sieryd am danynt fel rhai

agored i gael eu Hygru—h.y., eu bwyta a'u dinystrio gan

y gwyfyn (gwel hefyd lago v. 2). Pan yn cyfeirio at

anwadalwch gohid, neu feddianau dyn drygionus, dywed
Job ; 'Efe a adeilada ei d fel gwyfyn ' (Job xxvii. 18),

t yr hwn yw y wisg y mae yn fwyta, ac a ddinystrir mor
rhwydd. Am ddyn ei hun dywed EHphaz :

' Yr hwn a
falurir fel y gwyfyn' (iv. 19). Gwyr pawb pa mor hawdd
yw dinystrio gwyfyn ; ac yn y gydmariaeth dangosir i ni

gyda pha gymaint o rwyddineb y gelUr dinystrio dyn.
' Pan gosbit ddyn â cheryddon am anwiredd, dattodit fel

gwyfyn ei ardderchowgrwydd ef' (Ps. xxxix. 11); din-

ystrir ef yn ddiarwybod ond yn gyflym.

Y gair cyôredin yn yr H. D. am wyfyn ydyw ^'5?-

Cyfieithir hwn gan y Deg a Thriugain yn o-;;?, a dyna'r

gair ddefnyddir yn y T. N. am wyíyn. Yn awr yn Esa.

H. 8 cyfarfyddwn â'r gair Hebraeg DD. Yn yr un adnod
ceir y gair cyntaf, a chyfieithir yr adnod fel hyn yn y
Beibl Cymraeg :

' Canys y pryf (DD) a'u bwyty fel diUedyn,

a'r gwyfyn (îî'ÿ) a'u hysa fel gwlan.' Nid ydym yn
gwybod am un pryf sydd yn dueddol i fwyta gwlan ; ac

nid ydym yn gw^eled un rheswm paham y dylai y gair

hwn (DD) fod ac ystyr gwahanol iddo oddiwrth yr hyn
roddai y cyfieithwyr Cymraeg iddo yma. EfaUai taw
math wahanol o wyfyn ydyw oddiwrth {i'ÿ ; ond dyUd
cofio fod amryw fathau o wyfyn.

GWYNT, yr awyr yn symud. Soniai yr Hebreaid am
bedwar gwynt fel y gwnawn ninau. ' Gwynt y gogledd
a yrr y gwlaw ymaith ; ' ond ar ymyl y ddalen cyfieithir

y geiriau 'gwynt y gogledd a ddug wlaw' (Diar. xxv. 23).

A dyna y rheswm dros y personoliad prdferth hwnw :

' Deffro di ogledd-wynt, a thyred ddehau-wynt, chwyth
ar fy ngardd, fel y gwasgarer ei pheraroglau' (Can. iv. 16).

I^yg^i y dehau-wynt, o'r tu araU, wres gyd ag ef : 'A
phan weloch y dehau-wynt yn chwythu, y dywedwch, y

bydd gwres, ac fe fydd ' (Luc xii. 55 ; gwel hefyd Job
xxxvii. 17). Cyfeirir at y dwyrein-wynt yn yr Ysgryth-
yrau yn amlach nac at un gwynt araU. Gelwir ef yn
wynt o'r anialwch (Job i. 19); darlunir ef fel un ffyrnig

(Hosea xiii. 15; Jer. iv. 11-13; xviii. 17); fel un niweid-

iol i'r byd Uysieuog (Gen. xU. 6, 23; Ezec. xvii. 10; xix.

12); ac fel dinystrydd Uongau (Ps. xlviü. 7; Ezec. xxvii.

26 ; Jonah iv. 8) Mae rhai o'r adnodau hyn yn cyfeirio

efallai at ddehau-ddwyrein wynt poeth mygawl, yr hwn
a adwaenir wrth yr enw simoon a samiel, o ba un y mae
hanesion echrydus wedi cael eu rhoddi gan amrywiol
deithwyr (Harmer i. 163; iv. 15; Bruce's Travels); ond
yn ol Burckhardt, un o'r sylwyr mwyaf cywir a choel-

haeddawl, mae'r hanesion yma wedi eu gormodi yn fawr
(Burckhardt, Trav. in Nnbia, 204). Fodd bynag, oddi
wrth gydundeb teithwyr eraiU mewn perthynas i ffyrnig-

rwydd y simoon, tueddir ni i addef y ffaith, ac i dybied
nad ydoedd Burckhardt wedi gwybod dim am dano yn
brofiadol.

Cyfeirir yn aml yn yr Ysgrythyrau at gorwynt, yr hwu
sydd wynt ffyrnig ac yn sidellu o gwmpas mewn ffordd

gylchawg. Er y ceir mwy neu lai o gorwyntoedd yn y
rhan fwyaf o wledydd, ymddengys eu bod yn anarferol

o orthrechol mown rhanau o Asia, megis Arabia a Persia,

ac hefyd yn Affrica. Ysgubant yn groes i'r wlad, efalLii

mewn cyfeiriadau gwahanol, mewn modd gwir arswydus,

gan gario o'u blaen dywod, cangenau o goed, a sofl y
meixsydd ;

gan chwymeUu teithwyr oddiar eu traed, a'u

hyrddio i'r llawr
;
gan gario i ffwrdd nenau tai, neu eu

dymchwelyd yn gwbl, a chwalu y defnyddiau o ba rai eu

hadeiledid ar hyd y wlad. ' Mae cywirdeb y gyffelybiaetli

a ddefnyddir gan Esaiah pan y cyfeiria at yr olygfa hon,'

medd Morier, ' yn darawiadol iawn : "A chorwynt a'u

dwg ymaith fel sofl" (Esa. xl. 24); "Erlidir hwynt fel

peiswyn mynydd o flaen y gwynt, ac fel peth yn treigl >

yn mlaen corwynt" (xvii. 13). Yn Ps. lxxxiii. 13 yr ydym
yn darllen :

" Gosod hwynt, O fy Nuw, fel olwyn ; fel

sofl o flaen y gwynt." Esponir hyn yn happus iawa gan
symudiad cylchawl y corwynt, yr hwn yn aml a yrr soflyn

dros anialdir, fel olwyn yn cyflym droi ' (Morier, Second
Joiirney through Fersia, etc. 202).

Ymddengys y chwythai corwyntoedd yn fwyaf neiU-

duol yn neheu Canaan (Esa. xxi. 1; Zech. ix. 14). Pan
ddygwyddo corwyntoedd ar y môr achosant yn gyffredia

bistylloedd {loaterspouts), at ba rai mae cyfeiriad yn Ps.

xlii. 7. Mae corwyntoedd yn yr anialwch tywodlyd yn
agored i greu pileri o dywod, penau y rhai a gyrhaeddant

weithiau hyd at y cymylau.

Er mwyn dynodi buandra y gwynt, sonia yr Ysgrythyr

am ' adenydd y gwynt ' (Ps. xviii. 1 ; civ. 3). Mae
genym gymhwysiad prydferth iawn o'r un gydmariaeth

yn yr adnod hono yn Malachi :
' Ond haul y cyfiawnder

a gyfyd i chwi y rhai ydych yn ofni fy enw, â meddyg-
iniaeth yn ei esgyU.' Cyfeiria, debygem, at yr awel

adfywiol o awyr ac sydd yn gydfynedol weithiau à

chodiad yr haul mewn o leiaf rai rhanau o'r Dwyrain.

Burckhardt, pan yn teithio yn Arabia Gerygog, a ddy-

wed :
' Croesasom y gwastadedd ar godiad yr haul, ac yr

oedd awyr ffres y bore yn hyfryd dros ben. Nid oes dim
ac sydd yn gymaint o ad-daliad am anghysuron teithio

yn anialwch Arabia a'r pleser o fwynhau bob bore yr

olygfa oruchel o doriad y dydd a chodiad yr haul, y rliai
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sydd bob amser yn gydfynedol, hyd yn od yn y tymhor

poethaf, ac awel adfywiol. Fy arferiad i yn ddieithriad,

wrth gychwyn yn y bore, oedd cerdded am ychydig oriau

o flaen y caravan ; a chan taw peth cydmariaethol ydyw
mwyniant, yr wyf yn credu i mi dderbyn oddiwrth yr

arferiad hon fwy pleserau na fedr y prif ddinasoedd

cyfoethocaf eu flfyrddio' (Burckhardt, Trav. in Syria, 476).

GWYSTL, yr hyn bynag a gymer yr echwynwr gan

y benthycwr fel sicrhad am daliad ei ddyled. Perthynai

i ddeddf Moses diriondeb ar y matter hwn ac sydd yn
teilyngu sylw. Nid oedd maen isaf nac uchaf meHn i

gael eu cymeryd yn wystl o gwbl, canys 'cymeryd bywyd
dyn yn wystl ' fuasai hyny—h.y., yr oeddynt yn angen-

rheidiol at ei fywoliaeth (Deut. xxiv. 6). Y ganlynol

oedd y ddeddf gyda golwg ar ddillad oeddynt wedi eu

gwystlo :
' Os cymeri ddiUedyn dy gymydog ar wystl,

dyro ef adref iddo erbyn machludo haul : oblegid hyny
yn unig sydd i'w roddi arno ef ; hwnw yw ei ddiUedyn
sydd am ei groen ef ; mewn pa beth y gorweddl' (Exod.

xxii. 2tì, 27). Ymddengys oddiwrth hyn yr arferai pobl

dlodion deí'nyddio y nos i'w cynhesu y diUad a wisgid

ganddynt ar hyd y dydd. Nid ymddengys, fodd bynag,

fod y ddeddf hon yn un o gymhwysiad cyfíredinol
; ym-

ddengys na fyddai mewn grym ond pan fyddai 'y gwr yn
dlawd.' O'r tu arall, yr oedd darbodaeth neiUduol ar gyfer

y weddw ; nid oedd ei diUad hi i gael eu cymeryd yn wystl

(xxiv. 1 7). Yr oedd darbodaeth drugarog araU ac sydd
yn deilwng o sylw. Nid oedd dim hawl gan yr echwynwr
i fyned i d y benthycwr a chymeryd yr hyn ddewisai,

obíegid gallasai gymeryd yr hyn fuasai yn anghyfleusdra

mawr i'w gymydog i wneud hebddo :
' Pan fenthycech

i'th gymydog fenthyg dim, na ddos i'w d ef i gymeryd
ei wystl ef : aUan y sefi, a dyged y gwr y benthycaist

iddo y gwystl allan i ti' (xxiv. 10, 11). Ni chyfyngid

syniadau trugarog mewn perthynas i wystlau i gyfraith

Moses—ceir hwynt hefyd yn Llyfr Job ; ond gan na
wyddys pa bryd, na chan bwy y cafodd hwnw ei ysgrifenu,

mae yn bosibl y gaUasent fod wedi eu cael yn nghyfraith

Moses (xxii. 6 ; xxiv. 3). Cymeryd gwystl dros estrones

(Diar. XX. 1 6) a gynwys nad oes neb yn ddiogel a ddibyna
ar onestrwydd puttain.

GWYL. Er mwyn bythoh cofíadwriaeth o fawrion

weithredoedd Duw, rhwymo yr Hebreaid wrth y wir

grefydd ti^wy arferiad mynych o seremoniau dwyfol or-

deiniedig, rhoddi iddynt gyfleusderau aml i gyflawni

dyledswyddau crefyddol, ond yn benàf i gysgodi pethau
da i ddyfod mewn cysyUtiad â lesu Grist a'i gyflawnder,

ordeiniodd Duw amryw wleddoedd. Heblaw yr aberth

dyddiol foreu a hwyr a'r Sabbath wythnosol, yr oedd
ganddynt wleddoedd misol y Neioydd Loer, gwledd flyn-

eddol y Pasg a'r Bara Croeio ; gwleddoedd y Pentecost,

yr Udgyrn, y Pebjjll; blwyddyn sabbathol y Gollyngdod,

a blwyddyn y Jubili. Yr oedd ganddynt yn ddiwedd-
arach wledd j Ptirim a'r Cysegriad; ond nid oedd yr un
o honynt o ddwyfol appwyntiad.

1. Gwyl ddyddiol y genedl Hebreaidd oedd oriau eu
haberthau boreuol a hwyrol

; y cyntaf ynghylch naw o'r

' gloch y bore, a'r UaU oddeutu tri o'r gloch yn y prydnawn.
Ar bob un o'r oriau hyn offi'ymid oen blwydd oed yn
boeth-ofí"rwm, a'r ddegfed ran o ephah o beilÜaid, wedi ei

gymysgu â'r bedwaredd ran o hin o olew coethedig yn
fwyd-ofírwm, a phedwaredd ran hin o win yn ddiod-

offrwm (Exod. xxix. 38-42 ; Num. xxviii. 1-8). Y
cyfryw a hyna ydoedd yr ofírwm boreuol a hwyrol yr
hwn a lanwai le mor fawr yn fíurf-grefydd Moses.

2. Yr oedd ystyr seremoniol a chenedlaethol wedi cael

ei ychwanegu at amcan gwreiddiol a moesol y Sabbath
wythnosol. Gelwir ef yn arwydd rhwng yr Arglwydd a
plilant Israel, ac yr ydoedd yn gofíadwriaeth o'u cyflwr

yn yr Aipht, ac o'u gwaredigaeth oddi yno. Megis yr
arwydda y gair, yr oedd i fod yn orphwysfa : nid oedd
un math o waith i gael ei gyflawni, a phwy bynag a wnai
waith ar y dydd hwnw a osodid i farwolaetli (Exod. xx.

8-11 ; xxxi. 12, 17; Deut. v. 15). Nid oeddynt i gynneu
tân yn eu tai (Exod. xxxv. 3). Ÿr oedd yr aberth boreuol

a hwyrol yn gynwysedig o boeth-ofírwm, bwyd-offrwm, a

diod-ofírwm, i gael ei ddyblu yn ei hoU ranau (Num.
xxviii. 9, 10). Yr oedd cymanfa santaidd i fod hefyd
(Leí xxiii. 2, 3). Pob sabbath yr oedd deuddeg o deis-

enau beüUaid i gael eu gosod, chwech yn y rhes, ar y
bwrdd pur, ger bron yr Arglwydd, ac yr oedd thus i gael

ei ddodi ar bob rhes, ' fel y byddai ar y bara, yn goífad-

wriaeth, ac yn aberth tanUyd i'r Arglwydd ; ac yr oedd
yr ofíeiriaid i fwyta o hono yn y Ue santaidd' (Lef xxiv.

5-9).

3. Gwyl y Newydd Loer a gedwid ar ymddangosiad
cyntaf y Uoer newydd. Yr oedd aberthau ychwanegol
wedi eu happwyntio i gael eu hoffrymu ar ddydd y new-
ydd loer (Num. xxviii. 11-15), ac, fel ar ddyddiau sant-

aidd eraiU, chwythent yn eu hudgyrn uwch ben yr ebyrth

a ofírymid y pryd hyny (x. 10). Mae cyfeiriad amlwg at

hyn yn Ps. lxxxi. 3. Ÿmddengys y cedwid y newydd
loerau fel amserau ar gyfer ymarferiadau crefyddol. A
dyna reswm dros gwestiwn gwr y Sunamees pan y bwr-
iadai fyned at EHseus :

' Paham yr ai di atto ef heddyw ?

nid yw hi na newydd loer na sabbath ?
' (2 Bren. iv. 23

;

gwel hefyd Esa. i. 12-15 ; lx. 23 ; Ezec. xxvi. 1-3). Er
na orchymynai y ddeddfyn bendant i'r Israeliaid ymgadw
oddiwrth bob gwaith caled ar y newydd loer fel ar y sab-

bath, etto ymddengys oddiwrth Amos viii. 5 fod pob
gorchwylion bydol yn cael eu tafíu o'r neiUdu ar y cyfryw

ddyddiau, oblegid darlunia rai fel yn dweud yn ei ddydd-
iau ef, ' Pa bryd yr a'r mis heibio, fel y gwerthom yd ?

a'r sabbath, fel y dygom allan y gwenith ?
' Ymddengys

yn mhellach fod y newydd loerau yn amserau gwledda, a
bod dysgwyliad neiUduol am i aelodau y teulu fod yn
breseuol y pryd hwnw (1 Sam. xx. 5, 18, 24-29).

O'r gwyliau blyneddol, y rhai pwysicaf oeddynt y Pasg
a'r Bara Croew ; y Pentecost, neu Wledd y Cynhauaf;
Gwledd y Pebyll, neu Wledd y CynnuU, yn niwedd y
flwyddyn. Tair gwaith yn y flwyddyn yr oedd yr hoU
wrrywaid i ymddangos ger bron yr Arglwydd er cadw y
gwyliau hyn ; ac er eu hannogaeth sicrheid hwynt ' na
chai neb chwenych eu tir' (Exod. xxiii. 14-17; xxxiv.

23). Ni ofynai y ddeddf i neb fod yn y wledd hon ond
gwrrywaid ; ond er nad orchymynid i'r bennywaid fod

yn bresenol, ni waherddid mo honynt, os dewisent ac y
gallent wneud hyny, fel yr ymddengys oddiwrth hanes

Mair, mam ein Harglwydd (Luc ii. 41-43), ac hefyd hanes

Hannah, mam Samuel (1 Sam. i. 2-9, 21, 23 ; ii. 19).

4. Sefydlwyd y Pasg i gofnodi gwaith yr Arglwydd yn
myned heibio i dai plant Israel pan darawodd gyntaf-

anedig yr Aiphtiaid. Cadwyd yr wyl am y waith gyntaf

gan yr Israeliaid ar y noson yr aethant allan o'r Äipht.
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Ar y degfed dydd o'r mis Abib (o hyny allan y mis cyntaf

o'u blwyddyn santaidd) cymerodd bob un dros ei deulu,

neu os oedd ei deulu yn rhy fychan, dros yr eiddo ei hun
yn gystal ac un ei gymydog, oen gwrryw neu fynn blwydd
oed dinam. Cedwid ef hyd hwyr y pedwerydd dydd ar

ddeg o'r mis, ac yna lleddid ef, ac y cymerid tusw o isop

a throchid ef yn ei waed a fyddai yn y cawg, a rhoddid
ar gapan y drws, ac ar y ddau ystlys bost, o'r gwaed a
fyddai yn y cawg. A bwytaed y cig, wedi ei rostio, y
noson hono, gyda bara croew a dail surion y bwytaent ef.

Nid oeddynt i weddilla dim hyd y bore ; ond os byddai
peth hono yn weddiU, yr oedd i gael ei losgi â thân.

Pan sefydlwyd yr wyl hon gyntaf, gorchymynwyd yr
Israehaid i'w f^vyta a'u Iwynau wedi eu gwregysu, eu
hesgidiau am eu traed, a'u ífyn yn eu dwylaw, a'i fwyta
ar íFrwst, fel rhai parod i ymadael yn uniongyrchol a'r

Aipht. 'Ar hanner nos y tarawodd yr Arglwydd bob
cyntaf-anedig yn nhir yr Aipht, o gyntaf-anedig Pharaoh
a eisteddai ar ei frenin-fainc, hyd gyntaf-anedig y gaethes

oedd yn y carchardy ; ac yr oedd gwaeddi mawr yn yr
Aipht, oblegid nid oedd d nad oedd un marw ynddo.'

Yr oedd yn dda gan Pharaoh yn awr i adael yr Israeliaid

i fyned, a hwythau, yn ddigon ewyllysgar i ymadael, ' a
gymerasant eu toes cyn ei lefeinio, a'r toes oedd wedi ei

rwymo yn evi diUad ar eu hysgwyddau,' ac felly y cych-
wynasant i'w taith (Exod. xii. 1-14, 21-39).

Yn mhen oesoedd ar ol hyn arferent yfed cwpanaid o

win a chanu hymn, efallai y Psalmau cxiii.-cxviii. Cyn
y Pasg yr oeddynt yn brysur iawn gyda gorphen eu pur-
edigaethau os yn bosibl.

Ni chyfyngid y seremoni o gadw y Pasg i'r Israeliaid

;

caniateid i'r dyeithraid a drigent yn eu plith i'w gadw.
Ni ofynid dim oddi wrthynt ond i'w gadw yn ol y duU
appwyntiedig, a gofalu am enwaedu eu plant, oblegid ni

chaniateid i un person dienwaededig i gyfranogi o hono
(Exod. xii. 48).

Os dygwyddai rhyw un fod yn aflan oblegid cyfí'wrdd

â chorph marw, neu fod ar daith oddi cartref, ac felly yn
cael ei rwystro i gadw y Pasg ar yr amser appwyntiedig,
ni chaniateid iddo ei esgeuluso, ond gofynid am iddo ei

gadw ar y pedwerydd dydd ar ddeg o'r ail fis gyd â'r

seremoniau appwyntiedig. Ond os gwnai rhyw un heb
yr esgusodion hyn ei esgeuluso, yr oedd i gael ei ' dori

allan oddiwrth ei bobl' (Num. ix. 10-14).

Nid oes genym fodd penderfynu gyda pha gymaint
o reoleidd-dra y cedwid y Pasg gan genedl Israel. Yr
unig esamplau o'u bod wedi ei gadw a geir yn yr H. D.
ydynt—yn anialwch Sinai, yn mhen blwyddyn ar ol

iddynt adael yr Aipht (Num. ix. 1-5); ar eu mynediad
mewn i Ganaan dan arweiniad Josua (v. 10); yn nheyrnas-
iad Hezeciah (2 Cron. xxx. 1-20); yn nheyrnasiad Josiah
(xxxv. 1-19); ac ar ol eu dychweliad o gaethiwed Babilon
(Ezra vi. 19-22).- Ar rai amserau, yn wir, gallasai fod
heb gael ei enwi fel dygwyddiad cyflredin, ond geUir
amheu pa un ai cedwid yn gyfl'redin hyd yn od yn yr
anialwch yn nyddiau Moses, oblegid ni chafodd y plant a
anwyd yno eu henwaedu,ac yn ganlynol nis gallasent gadw
y Pasg (cydm. Exod. xii. 48, 49, a Jos. v. 7). Nid yw yn
debygol iddo gael ei gadw gan y deg Uwyth ar ol iddynt,
dan Jeroboam, ymadael â th Dafydd. Pan ymgynghor-
odd Hezeciali â'i dywysogion mewn perthynas i gadw y
Pasg, ' HAvy a orchymynasant gyhoeddi trwy hoU Israel,

o Beerseba hyd Dan, am ddyfod i gynnal Pasg i Arglwydd
Dduw Israel yn Jerusalem ; canys ni vmaethent er ystalm
fel yr oedd yn ysgrifenedù]

:
' er i'r ' rhedegwyr fyned o

ddinas i ddinas trwy wlad Manasseh, hyd Zabulon, hwy
a wawdiasant, ac a'u gwatwarasant. ' Etto,' ychwanegir,
' er hyny gwyr o Aser, a Manasseh, ac o Zabulon, a
ymostyngasant ac a ddaethant i Jerusalem' (2 Cron. xxx.
1-11). Am y Pasg yn amser Josiah dywedir : 'Ac ni

chynnalasid Pasg fel hwnw yn Israel er dyddiau Samuel

y prophwyd, ac ni chynnaliodd neb o freninoedd Israel

gyfíelyb i'r Pasg a gynnaliodd Josiah, a'r offeiriaid, a'r

Lefiaid, a holl Judah, a'r neb a gafwyd o Israel, a thrig-

olion Jerusalem' (2 Cron. xxxv. 18). Mae yr hanes yxí

2 Bren. xxiii. 22 yn fwy eglur fyth :
' Yn ddiau ni wnaed

y fath Basg a hwn er dyddiau y barnwyr a farnasant
Israel, nac yn hoU ddyddiau breninoedd Israel, na bren-
inoedd Judah.' Dyma hanes dysglaer mewn perthynas i

Basg Jósiah, ond teifl gysgod tywyll dros yr hen amserau.
Yn nheyrnasiad Darius, ar ol dychweliad yr luddewon o

Babilon, cawn hwynt drachefn yn cadw y Pasg (Ezra vi.

19-21). Yn amser gweinidogaeth ein Harglwydd ym-
ddengys y cedwid y Pasg yu flyneddol ; ac efallai y
cedwid ef y pryd hwnw gyda manyldra phariseaidd.

Ar dymhor cadw y Pasg dywedir ei fod yn arferiad yn
Jerusalem i'r trigolion i roddi eu hystafelíoedd a'u dod-
refn at wasanaeth dyeithriaid. Os oedd hyn yn wir,

gwna esponio gwaith ein lachawdwr yn danfon dau o'i

ddisgyblion i gyfarfod yn ddamweiniol wr ac oedd, er

dim a wyddom ni, yn ddyeithr, a gofyn am fenthyg ei

d i fwyta y Pasg gyd â'i ddisgyblion, a'r hwn yn gan-

lynol a roddwyd yn rhwydd i'r dyben hwnw (Luc xxii.

7-13).

5. Gioyl y Bara Croew. Mae hon yn cael yn gyfíredin

ei chamgymeryd am wyl y Pasg, fel pe na fuasent ond
un sefydliad ; ond er y canlynai y llall yn uniongyrchol,

mae yn amlwg eu bod yn ordinhadau gwahanol. Dech-
reuai y Pasg ar y pedwerydd dydd ar ddeg o'r mis Abib,

ac ni pharhai ond un diwrnod ; dechreuai Gwyl y Bara

Croew ar y pymthegfed dydd o'r mis, a pharhai am saith

niwrnod ; bwriedid y Pasg i gofnodi gwaith Duw yn
myned heibio i dai plant Israel pan y tarawodd dai yr

Aiphtiaid ; amcan Gwyl y Bara Croew ydoedd cofnodi eu

dygiad allan o'r Aipht (Lef xxiii. 4-6; Exod. xii. 24-27;

xiii. 1-10 ; Deut. xvi. 3). Ond gan fod y naül mor agos

i'r llall, daethant mewn amser diweddarach i gael eu

cynwys eich dwy dan yr enw Pasg (Luc xxii. 1), ac weith-

iau dan yr enw Gwyl y Bara Croew (Matt. xxvi. 17).

Ond gan eu bod mewn gwirionedd yn sefydliadau gwa-

hanol, yr ydym yn barnu taw priodol ydyw cadw y
gwahaniaeth mewn cof. Maent yn cael eu gwahaniaethu

yn aml fel dwy wyl wahanol (2 Cron. xxxv. 1 7 ; Ezra

vi. 19, 22).

Yn hwyr nos y Pasg, ac am saith niwrnod ar ol hyny.

nid oedd yr luddewon i fwyta dira ond bara croew. Ái

y dydd cyntaf yr oeddynt i fwrw pob peth lefeinllyd allan

o'u tai ; a phwy bynag a fwytai fara lefeinllyd o'r dydd

cyntaf hyd y seithfed a dorid allan o gynnulleidfa Israel,

gan nad pa un ai estron neu ynte un wedi ei eni yn y
wlad. Ar y dydd cyntaf yr oedd ' cymanfa santaidd i

fod i'r Arglwydd
;

' nid oedd un math o waith i gael ei

wneud ar y dyddiau hyn, ond yr hyn oedd yn angen-

rheidiol mewn cysylltiad â'r hyn barotoid i'w fwyta. Ar
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bob un o'r saith niwrnod, heblaw yr aberthau dyddiol

arferol, yr oedd aberthau neiUduol ar gyfer y wledd—
poeth-offrwm, bwyd-offrwm, a phech-offrwm (Exod. xii.

15-20 ; Num. xxviii. 17-25 ; Deut. xvi. 8).

4. Gwjl y Fentecost, neu fel ei gelwir yn yr H. D.,

Gwledd 'yr Wythnosau, a alwyd felly oblegid ei bod

wedi ei happwyntio i gymeryd Ue ar ddiwedd wythnos

o wythnosau—h.y., naw a deugain o ddiwrnodiau, sef ar

yr hanner canfed dydd o Wyl y Bara Croew. Dyrna un

o'r tair gwyl luddewig yn y rhai yr oedd yr holl wrryw-

aid i ymddangos ger bron Duw. Ei hamcan oedd talu

diolch i Dduw am y cynhauaf, ac ymlawenhau yn ei

ddaioni Er mwyn mynegi hyn, cyflwynid oftrymau i'r

Arglwydd—poeth-offrwm, bwyd-oürwm, diod-offrwm, a

phech-offrwm. Ymddengys taw dros un diwrnod, fel

Gwledd y Pasg, y parhai Gwledd y Pentecost. Yr oedd

i fod ' cymanfa santaidd ' ar y diwrnod, ac nid oedd dim

gwaith gwasaidd i gael ei wneud arno (Lef xxiii. 15-21

;

Deut. xvi. 9-11). Nid ydym yn gwybod pa un a ydoedd

yr hen Israehaid yn ofalus neu beidio i'w chadw. Mae
braidd yn hynod nad enwir mo honi ond unwaith, oddieithr

yn nghyfraith Moses, yn yr H. D., sef yn 2 Cron. viii. 13.

Yn y llyfrau apocryphaidd enwir hi ddwywaith (Tobit

ü, 1 ; 2 Maccab. xii. 31, 32).

Dywed Josephus yr arferai Uawer iawn o luddewon
yn ei amser ef gyrchu i Jerusalem o bob cyfeiryd i gadw
yr wyl hon {Antiq. xiv. 13. 4; xvii. 10. 2; Wars, ii. 3. 1);

ac yn unol â hyn y ceir adroddiad Luc :
'Ac wedi dyfod

dydd y Pentecost, yr oedd yn trigo yn Jerusalem ludd-

ewon, gwyr bucheddol o bob cenedl dan y nefoedd,

Parthiaid, a Mediaid, ac Elamitiaid, a thrigolion Mesopo-
tamia, a Judea, a Chappadocia, Pontus, ac Asia, Phrygia

a Phamphyha, yr Aipht, a pharthau Libya, yr hon sydd
gerllaw Cyrene, a dyeithriaid o Rufeinwyr, luddewon, a

phroselytiaid, Cretiaid ac Arabiaid' (Act. ii. 1, 5, 9-11).

Ac hyd yn od Paul, ar ol Ilafurio yn Macedonia a Groeg,

'a roddasai ei fryd ar hwylio heibio i Ephesus, fel na
byddai iddo dreulio amser yn Asia ; cauys brysio yr oedd,

os bai bosibl iddo, i fod yn Jerusalem erbyn dydd y Sul-

gwyn' (xx. 1-3, 16). Prin y gellir tybied fod prysurdeb
Paul i fod yn bresenol yn Jerusalem yn cyfodi oddiar

bryder i gadw Gwyl y Pentecost, gan y gwyddai fod yr

oU oruchwyliaeth Moses yn awr 'yn oedranus, ac yn
agos i ddiflanu.' Mae yn Ilawer mwy tebygol taw ei

reswm dros brysuro i Jerusalem oedd ei awydd i gyfarfod

â Uiaws o luddewon o wahanol ranau o'r byd, ' ei frodyr,

sef ei genedl yn ol y cnawd, yn herwydd y rhai y teimlai

dristyd mawr, a gofid dibaid i'w galon, a thros y rhai y
dymunai fod ei hun yn anathema oddiwrth Grist' (Rhuf
ix. 1-3). Ar achlysur blaenorol cawn ef yn awyddus i

fod yn Jerusalem ar un o'r gwyliau luddewig (Act. xviii.

21); ac mae yn debygol taw yr un rheswm ai cymhellai.

7. Gwyl yr Udgyrn a ddarlunir fel y canlyn : 'Ar y
seithfed mis, ar y dydd cyntaf o'r mis y bydd i chwi sab-

bath, yn goffadwrlaeth caniad udgyrn a chymanfa sant-

aidd. Dim caethwaith nis gwnewch, ond offrymwch
ebyrth tanllyd i'r Arglwydd' (Lef xxiii. 24, 25). Yn
Num. xxix. 1-6 gelwir ef yn ' ddydd canu udgym,' a
rhoddir darluniad o'r offrymau neillduol oedd i gael eu
hoffrymu arno, mewn ychwanegiad at yr offrymau dydd-
iol a misol arferol. Ni pharai yr wyl hon ond diwrnod
yn unig. Nid enwir ei dyben yn un man yn yr Ysgryth-

yrau. Gan mai newydd loer y seithfed mis santaidd

oedd dydd cyntaf blwyddyn wledig yr Israeliaid, efallai

taw i gyhoeddi hon yr ordeiniwyd Gwyl yr Udgyrn. Ni
nodid dychweliad arnserau a thymhorau mor eglur ac yn
bresenol, a gallasai ' dydd o ganu udgyrn ' fod yn ddefn-

yddiol iawn fel cyhoeddiad o ddydd cyntaf y flwyddyn.

8. Gicyl y Pebyll a sefydlwyd fel coffadwriaeth am
waith yr Israeliaid yn trigo mewn pebyll, neu drigfanau

symudol a thymhorol yn yr anialwch. Dechreuai ar y
15fed dydd o Tisri, y seithfed mis o'u blwyddyn santaidd,

a pharai saith niwrnod. Ar y dydd cyntaf yr oeddynt i

gymeryd 'fi'rwyth pren prydferth, caugenau palmwydd,
a brig pren caeadfrig, a helyg afon, ac i ymlawenychu ger

bron yr Arglwydd eu Duw.' A'r rhai hyn yr oeddynt i

wneud pebyll iddynt eu hunain, yn mha rai i drigo tra y
parhai yr wyl. Ar y dydd cyntaf yr oedd 'cymanfa sant-

aidd' i fod, 'sabbath;' nid oedd dim caethwaith i gael ei

wneud arno ; ac ar bob dydd o'r wyl yr oedd i gael eu

hoffrymu boeth-offrwm, bwyd-offrwm, a phech-aberth,

heblaw yr aberthau dyddiol arferol. Dyna'r fath wyl
oedd un y pebyll. Ar y dydd canlynol iddi yr oedd

'cymanfa santaidd,' ' sabbath;' nid oedd dim caethwaith

i gael ei wneud ar y dydd ; ond ni chyfansoddai hyn,

mae yn eglur, un rhan o'r wyl flaenorol ; mae hyd yn od

swm yr aberthau ar y dydd hwnw yn wahanol oddiwrth

aberthau yr oU o'r saith niwrnod blaenorol yn ei nodi

fel un gwahanol (Lef. xxiii. 34-36, 39-43 ; Num. xxix.

34-36).

Mae ryw sut yn hynod nad oes genym ond un esampl

bendaut yn yr H. D. o'r Israeliaid yn cadw Gwyl y Pebyll,

ac nid oedd hyd nes ar ol caethiwed Babilon ; ac oddiwrth

y dull y sonir am dani yno ymddengys fel pe buasai yr

appwyntiad wedi cael ei anghofio, a phan ei cedwid, na
chedwid dim o honi gyd ag unrhyw fanyldra (darllener

yr holl adnodau Neh. viii. 13-18).

Yn yr Apocrypha mae genym hefyd esampl o'r ludd-

ewon yn cadw yr wyl hon. Dywedir iddynt gadw y
Cysegr Wyl, o ba un y cawn yn y man roddi ychydig

hanes, 'gan gofio fel y gorfuasai iddynt ychydig o'r blaen

gadw Gwyl y Pebyll yn y mynyddoedd a'r ogofeydd yn
ol modd anifeUiaid' (2 Maccab. x. 6).

Yn y T. N. mae genym hefyd esampl o'r luddewon yn
cadw yr wyl hon yn nyddiau ein Harglwydd. 'A gwyl
yr luddewon, sef Gwyl yr Pebyll oedd yn agos,' ac

yn ganlynol aeth i fynu i Jerusalem i'w chadw. Ar yr

achlysur hwn cymerodd amgylchiad dyddorol le : 'Ac ar

y dydd diweddaf, y dydd mawr o'r wyl, y safodd yr lesu,

ac a lefodd, gan ddywedyd, Od oes ar neb syched, deued
attaf fi ac yfed. Yr hwn sydd yn credu ynof fi, afonydd

o ddyfroedd bywiol a ddylifant o'i groth ef ' (loan vii. 2,

10, 37, 38). ' Y dydd diweddaf, y dydd mawr o'r wyl,' y
cyfeirir atto yma, ydoedd yn ddiau yr wythfed dydd, er,

a siarad yn gywir, nad oedd yn un o ddyddiau Gwyl y
Pebyll, etto yn ol yr appwyntiad gwreiddiol yr oedd yn
ddiwrnod mwy nac un o honynt o ran difrif-ddwysedd,

os nad oedd y cyntaf ; ac nid yw yn anhebygol nas gall-

asai fod yr luddewon wedi ei wneud yn fwy difrif-ddwys

trwy ryw seremoniau ychwanegol. ' Yr oedd ganddynt,'

medd Lightfoot,' eu hoffrwm dwfr ar y dydd hwn fel ar

ddyddiau eraill. Efallai y çyfeiriai geiriau ein lachawdwr
at y- dwfr-offrwm hwn ; oblegid ar yr wyl hon yn unig

y defnyddid ef, ac nìd ar un arall. Yn ol ysgrifenwyr
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luddewig, ' llanwent gostrelau aur yn cynwys tair log o

Lyn Siloam. Pau ddeuent at Borth y Dwfr chwythent

yn eu hudgyrn a chanent. Yr oedd dau lestr arian, un
a dwfr ynddo a'r Uall a gwin ; tywallt ychydig o'r dwfr

i'r gwin, a pheth o'r gwin i'r dwfr, ac felly y cyflawna y
gwasanaeth. Pwy bynag ac na welodd y goi-foledd ydoedd

wrth dyniad y dwfr sydd heb weled gorfoledd o gwbl.'

Mae yr ysgrifenwyr luddewig yn dwyn awdurdod y
prophwyd Esaiah dros yr arferiad :

'Am hyny mewn
llawenydd y tynwch ddwfr o ífynonau iachawdwriaeth

'

(Esa. xii. 3). Ond ychwanegant fod tynu ac offrymu

dwfr yn arwyddo tywalltiad yr Yspryd Glân (Lightfoot,

WorJcs, xii. 306, 309).

Er i Wyl y Pebyll i gael ei sefydlu yn benaf fel coffad-

wriaeth am yr IsraeUaid yn trigo mewn pebyll yn yr

anialwch, bwriedid hi i fod yn dymhor neiUduol o orfoledd.

Gelwir hi hefyd yn 'Wyl y CynnuU yn niwedd y ílwyddyn

pan gynnullech dy lafur o'r maes' (Exod. xxiii. 16).

Derbyniodd yr enw hwn efallai yn unig oherwydd yr
amser yr oedd i gael ei chynnal ; etto gan y cyfatebai y
tymhor hwnw â'u hamser hwy o gynnuU eu hyd a'u gwin,
gallasai yn briodol iawn, heb golli golwg ar amcan
gwreiddiol yr wyl, gael ei wneud yn dymhor o lawenydd
(Deut. xvi. 13-15).

Er oddiwrth yr ychydig esamplau a gawn yn yr Ys-
grythyrau o'r Israeliaid yu cadw y tair gwyl a appwynt-
iwyd gan Moses, arweinir ni yn go naturiol i dybied na
chedwid hwynt yn rheolaidd nac yn gyson iawn, etto, ar

y Uaw arall, mae genym rai awgrymiadau cyffredinol y
rhai a wasanaethant i ddangos fod mwy o sylw yn cael

ei dalu iddynt nac allasai un ar yr olwg gyntaf i gasglu.

Pa faint o gadw oedd arnynt cyn adeiladu y deml nid

oes genym ond ychydig wybodaeth, ond gellir yn naturiol

dybied y gwnai yr amgylchiad pwysig hwnw i roddi
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cyffroad mawr i gadwraeth y sefydhadau Moseiiaidd yn
gyffredinol. Yr ydym gan hyny yn darllen :

' Yna Solo-

mon a offrymodd boeth-offrymau i'r Arglwydd ar allor yr

Arglwydd, ac i boeth-offrymu dogn dydd yn ei ddydd,
yu ol gorchymyn Moses, ar y sabbathau, ac ar y newydd
loerau, ao ar y gwyliau arbenig, dair gwaith yn y flwydd-
yu, sef ar wyl y bara croew, ac ar wyl yr wythnosau, ac

ar wyl y pebyll' (2 Cron. viii. 12, 13).

Ar ol ymadawiad y deg llwyth â th Dafydd gellir

tybied iddynt roddi i fynu ddyfod i Jerusalem i gadw
gwyliau mawrion goruchwyliaeth Moses, ac mor belled

ac y cedwid hwynt, i hyny gael ei wneud i fesur helaeth
gan Iwythau Jvidah a Benjamin. Yr oedd effeithio hyn yn
bwnc mawr gan Jeroboam ; ac heblaw gosod i fynu ddau
lo aur yn Bethel a Dan i'r bobl i'w haddoli, 'Efe a wnaeth
uchel wyl yn yr wythfed mis, ar y pymthegfed dydd o'r

mis, fel yr uchel Avyl oedd yn Judah, sef yn y mis a ddych-

ymygasai efe ei hun yn ei galon ' (1 Bren. xii. 32, 33).

Mae appwyntiad Jeroboam yn arwydd fod Ilwythau Israel

yn flaenorol yn yr arferiad o gadw y gwyliau mawr a

appwyntiwyd gan Moses. Pe buasai yn wahanol prin y
meddyliasai am wneud y fath appwyntiad.

Yr ydym wedi gweled eisoes i'r Pasg gael ei gad".v yn

nheyrnasiad Hezeciah, ac iddo hyd yn od wahodd gweddill

Israel y rhai oeddynt etto yn y wlad i ymuno i'w gadw,

ond ni ddarfu y tywysog da hwnw gyfyngu ei hun i'r un

ordinhad hono. Dywedir wedi hyn, 'A rhan y brenin

oedd o'i olud ei hun i'r poeth-offrymau, sef i boeth-

offrymau y bore a'r hwyr, ac i boeth-oârymau y sabbathau,

a'r newydd loerau, a'r gwyliau arbenig, fel y mae yn

ysgrifenedig yn nghyfraith yr Arglwydd ' (2 Cron. xxxi.

3). Yn ei deyrnasiad ymddengys y tehd sylw adnew-

yddol cyffredinol i ordinhadau goruchwyliaetVi Moses

(gwel hefyd ad. 2, 4-21).



GWYL. 296 GWYL.

Nis gellir penderfynu yn awr pa bryd neu gan. bwy y
cyfansoddwyd y Psalm lxxxi. ; ond dengys yr ail adnod,

gan nad pa bryd bynag y buodd hyn, ei fod yn arferaid

i gadw y gwyliau luddewig :
' Udgenwch udgorn y lloer

newydd, yn yr amser nodedig, yn nydd eu huchel wyl.'

Mae Esaiah yn condemnio riiagrith yr luddewon yn

eu cyflawniadau crefyddol, yr hyn a ddengys o leiaf y
cadwent y gwasanaeth hwn i fynu :

' Na chwanegwch

ddwyn offrwm ofer; arogl-darth sydd yn íîìaidd genyf;

nì allaf oddef y newydd loerau, na'r sabbathau, cyhoeddi

cymanfa ; anwiredd ydyw, sef yr uchel wyl gyfarfod

'

(Esa. xiii. 14). Dygir y genadwri ganlynol gan Hosea,

yr hwn oedd yn gydoeswr ag Esaiah :
' Gwnaf hefyd i'w

hoU orfoledd hi, ei gwyhau, ei newydd loerau, a'i sab-

bathau, a'i hoU uchel wyliau, beidio ' (ii. 1 1 ;
gwel gyf-

lawniad o hyn, Gal. i. 4 ; iL 6). Prophwydai Esaiah a

Hosea yn nheyrnasiad Hezeciah ; ac er fod y pryd hwnw,
fel yr ydym wedi gweled eisoes, sylw mawr cynyddol i

sefydliadau yr oruchwyliaeth Fosenaidd, mae yn rhy
debygol fod y darluniadau hyn yn cyfeirio at ddiffyg

ysprydolrwydd yn y duU o'u cadw.

Yr ydym wedi gweled eisoes i'r luddewon ar ol dych-
weliad o gaethiwed Babilon gadw Gwyl y Pasg : ac ar

yr acblysur hwnw cadwasant hefyd ' Wyl y Bara Croew
saith niwrnod mewn Uawenydd,' ac un yn canlyn y Uall

yn agos (Ezra vi. 22). Ymddengys y cedwid yn gyffred-

inol y gwyliau a appwyntiasid gan Moses :
' Cadwasant

hefyd Wyl y Pebyll, fel y mae yn ysgrifenedig, ac a
aberthasant boeth-aberth beunydd dan rifedi, yn ol y
ddefod, dogn dydd yn ei ddydd ; ac wedi hyny y poeth-

offrwm gwastadol, ac offrwm y newydd loerau, a holl

santaidd osodedig wyliau yr Arglwydd (iii. 3-.5).

Heblaw y gwyhau hyn ac oeddynt o appwyntiad
dwyfol, yr oedd dwy arall ac oedd o appwyntiad dynol

—

Gwyl y Purim a'r Cysegr Wledd.
Gi(i>/1 /j Purtm, neu y Coelbrenau, a appwyntiwyd gan

Esther a Mordecai i gofnodi gwaredigaeth yr luddewon
oddiwrth y gelanedd ac oedd Haman trwy goelbren wedi
benderfynu ei chyflawni yn eu herbyn (Esther iii. 7-13

;

ix. 20-32). Ar y trydydd dydd ar ddeg o'r mis Adar, yr
hwn a ddechreu gyda newydd loer ein Mawrth ni, mae
yr luddewon yn cadw ympryd manwl, heb fwyta dim am
bedair awr ar hugain, a gorfodir pob un uwchlaw tair ar
ddeg oed i'w gadw er cof am ympryd Esther ; ond os
syrth ar ddiwrnod anmhriodol i ymprydio arno, sef dydd
Gwener neu ddydd Sadwrn, ymprydiant ar y dydd lau
blaenorol. Gan y terfyna yr ympryd yn hwyr y trydydd
dydd ar ddeg, ymgynnuUant yn eu synagogau, a chwedi
diolch i Dduw am ddechreuad yr achlysur gorfoleddus,
darHenant o blyg-lyfr croen hoU Lyfr Esther. Mewn pump
man rhua y darllenydd a'i lais, gan udo yn dychrynllyd.
Enwa ddeg mab Haman ar un anadl, i arwyddo iddynt
gael eu tori ymaith mewn mynyd. Pa bryd bynag yr
enwir enw Haman gwna y plant leisiau echrydus gan
daro y palmant â morthwylion pren ac â cheryg. Yn yr
hen amser ymddengys y torent yn ddarnau gareg fawr,
yr hon a garient i mewn ac a alwent yn Haman. Ar oí

gorphen darllen, gyda melldithion dychiynllyd yn erbyn
Haman a Zeres ei wraig, a'i ddeg mab, dychwelant adref,
a swperant ar laeth-fwyd yn hytrach na chig, ac yna
danfonant anrhegion mawrion i'w brodyr tlodion, fel y
byddo ganddynt hwythau ryw beth i wledda arno. Yn

foreu dranoeth dychwelant i'w synagog ; ac ar ol darllen

adnod yn Exod. xvii. mewn perthynas i'r Amaleciaid, o
ba rai yr oedd Haman yn un, darllenant drachefn yr oll

o Lyfr Esther yn y dull a adroddwyd eisoes. Wedi
dychwelyd adref treuliant weddill y dydd i wledda,
chwareu, a difyru eu hunain mewn ysgafnder llaes-foes—

y

naill ryw yn ymwisgo yn nillad y llall. Denfyn y cyfoeth-

ogion ran o'u bwydydd i wledda eu brodyr tlodion. Gan
gymeryd arnynt i Esther trwy feddwi Ahasuerus sicrhau

y waredigaeth, mae eu rabbiniaid yn caniatau iddynt i

yfed hyd nes byddont yn gwbl ddisynwyr. Ar y dydd
hwn rhoddaut nifer o anrhegion

;
ysgoleigion i'w hath-

rawion, penau teuluoedd i'w gwasanaeth-ddynion, a'r

cyfoethogion i'r tlodion ; ond nid i neb ond i rai o'r un
rhyw a hwy eu hunain. Gynt arferent godi crogbren, a
chrogi dyn gwellt a gyfenwent yn Haman ; ond gan y
drwgdybid taw eu hamcan oedd taflu anfri ar y Gwaredwr
croeshoeledig, darfu i'r Ymerawdwr Justinian i wahardd
hyn dan boen coUi eu hoU freintiau. Canlynwyd y
gwaharddiad â chythrwfl mawr a thywalltiad gwaed.
Parheir yr wyl hon hefyd ar y pymthegfed dydd ; ond
nid yw yn hynod am ddim ond gwledda ar yr hyn oedd
yn weddill y dydd o'r blaen, a rhyw branciau penwan o

lawenydd. Pan fyddo eu blwyddyn yn cynwys tri mis
ar ddeg—h.y., bob tair blynedd—cadwant yr wyl yn y
ddau fis.

Appwyntiwyd y Cysegr Wyl gan Judas Maccabseus
ynghylch 164 C.C., i gofnodi puredigaeth y deml ar ol iddi

gael ei halogi gan Antiochus Epiphanes. Dechreuai ar

y 25ain o'r mis Cisleu, yr hwn a ddechreuai gyda newydd
loer ein Hhagfyr ni. Parhai wyth diwrnod, a chedwid
hi 'gyda gorfoledd a Uawenydd' (1 Maccab. iv. 52-59).

Dywed Josephus y gelwid yr wyl hon yn Oleiiadau, a
thybiai mai y rheswm o hyn oedd y dybiaeth fod y
rhyddid a fwynhaent yn awr tu hwnt i'w gobeithion

{Antî'g. xii. 7. 7). 1 gofnodi hyn, o'r hyn lleiaf mewn
amseroedd olynol, goleuid lampau yn mhob teulu ; weith-

iau ar gyfer pob un gwrryw ; weithiau dros bob per-

son, gwrryw neu fennyw ; ac ychwanegai rai lampau
ar gyí'er pob dydd ar gyfer pob person yn y teulu, a

chrogai Uawer lampau wrth ddrysau eu tai. Cedwid yr

wyl hon mewn lleíÿdd eraill yn gystal ac yn Jerusalem.

Sonir am y Gysegr Wyl yn y T. N. a dywedir ei bod yn

y gauaf (loan x. 22).

Er y gallai yr luddewon a drigent yn Jerusalem a'i

chymydogaethau wneud ymdrech i gadw yr oll, neu o

leiaf amryw, o'r gwyliau blyneddol appwyntiedig, etto

nid yw yn anhebygol y boddlonai Uawer ac oedd yn byw
yn mhell ar gadw dim ond un o honynt, yn enwedig y
Pasg. Dywedir am Elcanah yr hwn a drigai yn Mjai-

ydd Ephraim, 'A'r gwr hwn a ái i fynu o'i ddinas bob

blwyddyn (Heb. o flwyddyn i flioyddyn) i addoli, ac i

aberthu i Arglwydd y Uuoedd yn Siloh' (1 Sam. i. 3 ;

gwel hefyd ad. 7). Luc, pan yn son am ein Harglwydd
yn ifanc, a ddywed, 'A'i rieni ef a aent i Jerusalem bob
blwyddyn ar Wyl y Pasg' (ii. 41).

Mae luddewon y dyddiau presenol yn parhau i gadw

y gwyliau appwyntiedig gan Moses, megis y Pasg, Gwyl
y Pentecost, gyda Uawer o ffurfiau. Y maent, fodd

bynag, yn mhell yn ol o gadw i fynu yr hen flurf-wasan-

aeth: mewn gwirionedd, maent yn analluog i fyned trwy-

ddo i gyd. Wrth gadw y rhan fwyaf o honynt maent
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wedi dwyn i mewn lawer o fanylion bychain y rhai ni

chyfansoddent un rhan o'r sefydliad Mosenaidd, ac y
raae rhai o honvnt o natur digon dibwys.

H

HAB'ACÜC. Ni wyddys fawr am y prophwyd hwn.

Y mae, fodd bynag, lawer o draddodiadau yn ei gylch,

ac yn mhlith eraiU ystori wirion Uyfr Apocryphaidd Bel

a'r Ddraig. Nid yw y beimiaid yn cydweled gyda golwg
ar yr amser y prophwydai. Mae yn debygol, fodd bynag,

ei fod yn byw^ yn amser Josiah, neu ei fab Jehoiacim, gan

y sonia yn nechreu ei brophwydoliaeth am oresgyniad y
wlad gan y Caldeaid fel amgylchiad a ddynesai. Yn wir

y Caldeaid yw prif destun y llyfr. Mae amryw ranau o

hono yn Uawn barddoniaeth. Mae y diwedd yn hynod
brydferth, ac yn dangos íFydd gref yn Nuw fel ' rhan ei

enaid.'

HAF'ILAH, rhan o wlad a gwmpasid gan y Pison, un
o'r pedair afon i ba rai y rhanwyd yr afon a ddaethai

allan o ardd Eden (Gen. ii. 10, 11); ond gan na fedrwn

benderfynu yn mha le yr oedd gardd Eden, nis gallwn

ddweud lle yr oedd gwlad Hafìlah yn gorwedd. Reland,

Calmet, RosenmüUer {Geog. i. 73), a fynant taw Colchis,

ar yr ochr ddwyreiniol i'r Môr Du, ydoedd ; ond nid ydy

m

yn canfod cysgod o brawf dros y dyb hon.

Sonir hefyd am Hafilah mewn cysylltiad â ' Sur, yr hon

sydd o flaen yr Aipht, ffordd yr âi di i Assyria' (xxv. 1 8

;

1 Sam. XV. 7); ond efallai fod yr Hafìlah hono yn wahanol
oddiwrth yr un flaenaf Mae yn deilwng o sylw y
rhoddid yr enw hwn i bersonau, yn gystal ac i ranau o

wlad. Gelwid mab i Cus, ac wyr Ham, yn Hafilah ; ac

felly hefyd y cyfenwid orwyr i Sem (Gen. x. 7, 29). Nid
rhaid i ni gan hyny ddim synu fod mwy nag un rhan o

wlad yn dwyn yr enw yma.

HAG'GAI, y cyntaf o'r tri prophwyd luddewig a ílag-

urasant ar ol y caethiwed. Ganwyd ef, mae'n debygol,

yn Caldea ; ac yn y chwechfed mis o ail flwyddyn teym-
asiad Darius Hystaspes dechreuodd ei waith cyhoeddus

o brophwydo, c.c. 520, ynghylch un ar bymtheg o ílyn-

eddau. ar ol dychweliad yr luddewon o Babilon. Darfu

iddo ef a Zechariah fawr gyffroi a chefnogi ei frodyr i

orphen adeiladu y deml. Dangosodd iddynt pa mor
afresymol ydoedd gadael y deml yn anghyfanedd, tra y
trigent hwy mewu tai byrddiedig, a bod eu hesgeulusdod

d Dduw a'i anrhydedd wedi ei gyffroi i ddifa eu cys-

uron allanol. Sicrhaodd iddynt y gwnai y Messiah, ar

01 chwyldroadau dychrynllyd cenedloedd y ddaiar, ym-
ddangos yn y cnawd, dysgu yn nghynteddau yr ail deml,

a'i gwneud yn fwy gogoneddus na'r cyntaf (Ezra v. 1,2;
Hag. i. 2).

HALEN. Er yr arferir y gair halen gan fferyllwyr y
dyddiau presenol i arwyddo amryw o gyrph hallt, cyf-

yngid ef gynt i'r sylwedd a ddug yr enw cyffredin halen.

Dyma yn ddiau yw ystyr y gair yn yr Ysgrythyrau.

Ceir halen oddiwrth fwnau, y rhai sydd i'w cael yn y
rhan fwyaf o fanau yn y byd, a rhoddant ddigonedd o

hono ; oddiwrth ddwfr y môr, yr hwn a'i cynwys yn
dawdd, gan yr anweddir ef trwy wres yr haul, neu ryw
wres arall ; neu oddiwrth ffynonau hallt. Mae Uawer
iawn o halen yn y Môr Marw, ac y mae ei lanau wedi eu

crafenu i ryw raddau ag ef, gan yr anweddir y dwfr gan
wres yr haul. Gorweddai y Dyffryn Halen, Ue yr enniU-

odd Dafydd ac Amaziah fuddugoUaethau ar yr Edomiaid,
rhwng morlan deheuol y Môr Marw a Selah, neu Petra

(2 Sam. viii. 13, 14 ; Ps. lx. ; 2 Bren. xiv. 7); a gaUasai

gael yr enw oblegid y ceid halen ynddo. Yn mhen •

deheu-orUewin y Môr Marw mae gwastadedd o amryw
fiUtiroedd o eangder wedi ei guddio â halen, ac heb un
weUten yn tyfu arno (Rosen. Min. iv.)

Halen cyffredin [cìdoride of sodium) yw y diogelaf, y
goreu, a'r mwyaf cyffredinol o'r hoU flasuswyr. Defnyddir

ef gan bob cenedl, ac yn wir mewn rhyw ffurf neu gilydd

gan bob math o greaduriaid. Ymddengys fel wedi ei

fwriadu i flasusaw ymborth, a'i wneud yn fwy danteithiol,

ac i gynorthwyo y cyUa i dreuUo bwyd. Ymddengys fel

pe buasai dyn wedi cael ei arwain i'w ddefnyddio gan
ryw peth tebyg i reddf. Job, yr hwn a flagurai yn foreu,

a ddywed :
' A fwyteir peth diflas heb halen ? a oes flas

ar wyn y V (vi. 6).

Defnyddir halen hefyd fel gwrth-faUwr neu wrth-

bydrwr er diogelu bwydydd rhag pydru o honynt eu

hunain, ac yn enwedig i rwystro cig i bydru a drewi.

Nid ydym yn gwybod fod yr Ysgrythyrau yn cynwys un
cyfeiriad at y gwasanaeth hwn o'i eiddo ; ond efaUai y
bwriedid rhyw beth o'r fath yn yr arferiad a gyfeirir atti

yn narluniad Ezeciel o gyflwr gwreiddiol truenus Israel

:

' Ac am dy enedigaeth, ar y dydd y'th anwj^d ni thorwyd
dy fogail, ac mewn dwfr ni'th olchwyd i'th feddalhau

;

ni'th gyweiriwyd chwaith â halen {ni'th olchwyd mewii

diofr hallt ; Gesenius, Lex. 476), ac ni'th rwymwyd â

rhw}^myn' (xvi. 4). Mae yn amlycach fyth fod cyfeiriad

at allu gwrth-bydrol, a gwrth-ddrewol halen yn Marc ix.

49 :
' Canys pob peth a helltir â thân, a phob aberth a

helltir â halen.' Mae yr adnodau blaenorol yn eglur

ddangos hyn.

Ymddengys dipyn yn hynod y gofynid yn fanwl dan

gyfraith Moses am halen fel elfen yn y bwyd-offrymau y
rhai oeddynt gynwysedig o gynyrchion Uysieuog, tra na

orchymynir ei ddefnyddio mewn ebyrth anifeilaidd : 'Dy
hoU fwyd-offi-wm hefyd a hellti di â halen ; ac na phalled

halen cyfammod dy Dduw o fod ar dy fwyd-offrwm;

offryma halen ar bob offrwm it' (Lef ii. 13). EfaUai y
gwneid y gwahaniaeth ar y tir hwn : yr oedd ebyrth

anifeilaidd yn rhai iawnol; rhagdybient euogrwydd yr

offrymwr, a bod Duw wedi anfoddloni wrtho—eu bod

mewn gwirionedd wedi ymrafaelio. Yr oedd bwyd-

offrymau, o'r tu arall, yn arwydd o gymmod a cliyfeiU-

achgarwch adferedig, a gallasai halen gael ei ddefnyddio

fel arwyddlun o'i barhad. Am hyny gelwir ef yn ' halen

cyfammod Duw.' Prin y meddyliwn fod Ezec. xliii. 24,

yn cynwys un gwrthwynebiad i hyn. Esampl neUlduol

ydyw, ac nid arferiad gyfíredinol. Yn wir nid yw yn

hawdd deaU cyfeiriad penodau olaf Ezeciel.

Yr oedd halen yn arwydd-lun o'r cyfeiUgarwch a'r

ffyddlondeb oeddynt yn ddyledus oddiwrth lettywyr,

cyfeiUion, neu weision tuag at y rhai a'u Uettyent, neu

oeddynt yn feistri iddynt. Y Samariaid, y rhai a ysgrif-

enasant lythyr at y brenin Artaxerxes yn cyhuddo yr

luddewon o fwriadau gwrthryfelgar a roddant fel rheswra

dros hyny: 'Ac yn awr oherwydd ein bod yn cael ein

cynnaliaeth o lys y brenin' (Caldeaeg, Helìtir ni â halen y
palas), 'ac nad oedd weddaidd i ni weled gwarth y

38
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brenin, am hyny yr anfonasom ac yr hysbysasom y
brenin' (Ezra iv. 14): h.y., yr ydym dan y rhwymedig-

aethau mwyaf, ac yr ydym wedi cwbl benderfynu dangos

ein íFyddlondeb i'r brenin ein meistr.

Mae yr amgylchiadau hyn yn esponio yr ymadrodd
'cyfammod halen' (Num. xviii. 19; 2 Crou. xiii. 5)—un

cadarn a pharhaus.

Mae halen wedi cael ei ddefnyddio mewn amserau

diweddar fel achles, er fod cryn wahaniaeth barn gyda
folwg ar ei eífeithiau, mewn canlyniad i'r gwahaniaeth

yn natur y ddaiar, ac yn y swm a ddefnyddir, ynghyd a r

dull o'i ddefnyddio. Sonia yr Ysgrythyrau am dano fel

achos o ddiffrwythder, gan gyfeirio at lefydd lle yr

oeddid wedi defnyddio gormodedd o hono. Rhoddir y
darluniad canlynol gan Moses o wlad Canaan os dyg-

wyddai Israel anufuddhau :
' A'i thir wedi ei losgi oll gaii

frwmstan a halen, na heuir ef, ac na flaen-dardda, ac na
ddaw i fynu un Uysieuyn ynddo, fel dinystr Sodom a

Gomorrah, Admah a Zeboim, y rhai a ddinystriodd yr

Arglwydd yn ei üd a'i ddigofaint' (Deut. xxix. 23),

Abimelec, pan ennillodd Sichem, ' a laddodd y bobl oedd
ynddi, ac a ddistrywiodd y ddinas, ac a'i hauodd â halen

(Bam. ix. 45). Dywed Jeremiah :
' Melldigedig fyddo

y gwr a ymddiriedo mewn dyn, ac a wnelo gnawd yn
fraich iddo, canys efe a fydd fel y grug yn y diffaethwch,

ac ni wel pan ddel daioni, eithr efe a gyfanedd boeth

fanau yn yr anialwch, mewn tir hallt ac anghyfaneddol

'

(xvii. 5, G). Dywed Ezeciel yr un modd :
' Ei Ueoedd

lleidiog a'i chorsydd ni iacheir ; i halen y rhoddir hwynt'
,(xlvii. 11). Darfu i'r Cadbeniaid Irby a Mangles, wrth
deithio o'r Aipht i Palestina, gyfarfod ac esponiad taraw-

iadol ar yr adnodau hyn. Dygwyddodd hyn mewn lle

heb fod yn mhell o El Arish, ar yr ochr Aiphtaidd

:

'Hydrefy Ifed.—Teithiasom dros wastadedd pedair miUtir

hyd wedi ei guddio â halen trwchus caled, ac yn debyg
yr olwg arno i len o eira wedi rhewi yn galed. Daliai y
wyneb bwysau ein hanifeUiaid heb dori' (Irby, Trav. 54),

' Chwi,' meddai ein Harglwydd, ' yw halen y ddaiar :'

chwi trwy eich hathrawiaethau -^wyfol, a'ch hesamplau
santaidd sydd i flasusaw 'r byd % ^gwybodaeth ddwyfol,

ac ag egwyddorion purawl ; a thuedda taeniad y rhai

hyn i'w buro a'i wneud yn dd^fnyddiol. Geilw Livy
Groeg yn ' halen y cenedloedd' {sal gentium) ar gyfrif y
gwelhantau dealldwriaethol a dderbyniasid o'r wlad hono
—ymadrodd sydd yn cyduno yn hynod a geiriau ein

Harglwydd (Doddridge ar yr adnod) :
' Ond os bydd yr

halen yn ddihallt, â pha beth yr heUtwch ef ?' Os bydd
i chwi beidio gwneud yn hysbys y gwirionedd dwyfol yn
ei burdeb, a chymeradwyo bywyd santaidd trwy eich

hymarweddiad, pa fodd y gellir eich hadferyd chwi
drachefn i ddefnyddioldeb ? Mae amheuaeth wedi cael

ei fynegi mewn perthynas i'r dybiaeth hon o eiddo ein

Harglvvydd, sef y gall yr halen golli ei halltrwydd. Nid
ydym yn gwybod y gall môr-halen, sef yr un ddefnyddir
genym ni yn gyffredin, golli ei flas ; nis gall dim byr o

bydriad achosi hyn. Cyhyd ac y parha yn halen, halen

y fydd ef Ond mae craig-halen yn wahanol, neu halen

ac y mae sylweddau estronol wedi ymgymyagu ag eí

MaundreU, yn yr hanes a rydd o'r ymweliad a dalodd a
dyffryn o halen yn agos i Gebul, ac o gylch taith pedair
awr o Aleppo, a ddywed :

' Cefais mewn un man glai

Uwyd Uaith, mewn man araU im du iawn, a blas halen

yn gryf iawn arno, er ei fod yn ddwfn yn y ddaiar. Ar
UD ochr i'r dyfí'ryn mae ychydig o ddibyn, cyfuwch a hyd
dau ddyn, a chwedi ei achosi trwy gymeryd halen oddi

yno yn barhaus; ac yn hwn gellir gweled sut y gorwedd
ei wythienau. Torais ddernyn o hono, ac yr oedd y
rhan ac oedd wedi bod yn agored i'r gwlaw, yr haul, a'r

awyr, er y cynwysai ronynau o halen, ac y dysgleiriai,

wedi myned yn ddihallt fel yn Matt. v. Yr oedd y rhan
nesaf i mewn i'r graig, ac mewn cysylltiad â hi, wedi
cadw ei flas, fel j cefais allan trwy ei brofi' (MaundreU,
App. 9).

'Bydded eich ymadrodd,' medd yr apostol, 'bob amser,

wedi ei dymheru â halen' (CoL iv. 6): h.y., yn hyffordd-

iadol, yn ddefnyddiol, i'r pwrpas, ac yn taro 'r amgylch-
iadau, ' ac yn dda i adeiladu yn fuddiol.'

HAM, mab ieuangaf Noah, yr hwn fu yn euog o ddat-

guddio noethni ei dad pan wedi ei orchfygu gan win.

Yr oedd ganddo bedwar mab—Cus, Mizraim, Phut, a

Chanaan. Cyhoeddodd Noah felldith oherwydd y weith-

red gywUyddus hon o eiddo Ham (Gen. ix. 20-27 ; x. 6).

Dywedir i ddisgynyddion Ham bobU Afírica, a rhanau
helaeth o ddehau Asia. Gan y gelwir yr Aipht amryw
weithiau yn dir Ham yn y Psalmau (Ixxviii. 51 ; cv. 23,

27; cvi. 22), mae hyn, yn absenoldeb \xn prawf i'r gwrth-

wyneb, yn ei wneud i raddau yn debygol iddo ymsefydlu

yn y wlad hono ; a chan fod Mizraim, enw ei ail fab yn
un cyffredin yn yr Aipht, addefir yn gyffredin i hwnw o

leiaf ymsefydlu yno ; ond nid oes dim prawf priodol, ar

a wyddom ni, i Ham a'i ddisgynyddion bobli cyfandir

Affrica, ac yr ydym yn golygu fod hon yn un o'r tybiau

hyny sydd wedi dygwydd cael ei mabwysiadu yn dra

chyffredin, ac yn ganlynol nad oes neb yn awr yn meddwl
amheu ei chywirdeb, a'r hon y mae rhai yn parhau, oddiar

gymhelliadau hunanol a gwarthus, i'w dal, gan ei gwneud
yn esgusawd drostynt eu hunain ac eraill am gadw yr

hil Affricanaidd mewn caethiwed. Ond hyd yn od pe

gellid profi mai disgynyddion Ham ydyw y negroaid, ni

chanlynai fod un cyfeiriad yn melldith Noah attynt hwy,
oblegid cyfeirir hi yn uniongyrchol yn erbyn Canaan, ac

y mae yn debygol y gallwn ystyried iddi gael ei chyf-

lyawni yn narostyngiad y llwythau Canaaneaidd gan
blant Israel.

HA'MATH, Yr oedd gan Canaan, mab Ham, ac wyr
Noah, fab o'r enw hyn, yr hwn oedd tad yr Hamathiaid
(Gen, X. 18). Nid oes un Ue i amheu nad oddiwrtho ef

y cafodd y dywysogaeth neu deyrnas fechan Hamath,
yn ngogledd Syria, ei henw, gan i'r rhan hono o'r byd
gael ei phobli yn foreu gan ei ddisgynyddion. Nis geÜir

yn hawdd benderfynu ei therfynau fel talaeth, ond ym-
ddengys fod Zobah ar y dwyrain iddi, a Rehob ar y
dehau. Ymddengys ei bod yn eithaf adnabyddus ar yr

amser yr oedd yr Israeliaid yn teithio yn yr anialwch,

oblegid dywedir i'r yspiwyr 'chwilio y tir o anialwch Sin

hyd Rehob, ffordd y deuir i Hamath' (Num. xm. 21).

Hamath oedd terfyn gogleddol gwlad yr addewid :
' O

fynydd Hor y tueddwch nes dyfod i Hamath' (xxxiv. 8),

ond ni ddarfu i'r Israeliaid, pan gymerasant feddiant o

Ganaan, gario eu buddugoliaethau cybelled a'r rhan
hono o'r wlad (Jos. xiii. 5 ; Barn. iii. 3). Cyfeiria yr
ymadrodd, 'y ddyfodfa i Hamath,' mae'n debygol at

fynydd-fwlch rhwng myuyddoedd Libanus, ac Anti-

Libanus, y rhai a gyfansoddent derfyn gogleddol gwlad
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tua gwlad Syria. Yn aToser Dafydd sonir am Toi, brenin

Hamath, yr hwn oedd wedi bod yn rhyfela â Hadadezer,

brenin Zobah, a'r hwn, pau orchfygwyd yr olaf, a gynyg-
odd ffurfio cysylltiad cyfeillgar â brenin Israel (2 Sam.
viii. 9, 10). Ar yr achlysur o gysegru y deml, 'Solomon

a gadwodd wyl, a holl Israel gyd ag ef, cynuUeidfa fawr,

o ddyfodfa Hamath hyd afon yr Aipht, pedwar diwrnod
ar ddeg' (1 Bren. viii. 6.5); ac ar amser diweddarach,.
' Solomon a aeth i Hamath-Zobah, ac a'i gorchfygodd hi;

ac efe a adeiladodd Tadmor yn yr anialwch, a noU ddin-

asoedd y trysorau, y rhai a adeiladodd efe yn Hamath'
(2 Cron. viii. 3, 4). Ymddengys i Hamath gael ei hych-

wanegu yn awr at deyrnas Israel, ond nid ymddengys pa
cyhyd y parhaodd i fod yn rhan o honi. Dywedir wedi
hyn i Jeroboam II. * ddwyn adref derfyn Israel o'r Ue yr
eir i mewn i Hamath hyd fôr y rhos,' neu y Môr Marw
(2 Bren. xiv. 25). Amos, yr hwn a brophwydodd o gylch

yr amser hwn, a sonia am ' Hamath fwyaf,' oddiwrth yr
hyn yr ymddengys fod gwlad neu ddinas Hamath o gryn
bwys neu gademid. Erbyn amser Hezeciah yr oedd
Hamath wedi cael ei darostwng gan freninoedd Assyria,

ac yr oedd yn un o'r gwledydd o ba rai y dygwyd ymfyd-
wyr i ymsefydlu yn ngwlad Israel, pan gafodd hithau ei

gorchfygu ganddynt hwythau (2 Bren. xvii. 24 ; xviii.

34 ; xix. 13). Er nad ydys yn gwybod pa beth oedd
maintioH teyrnas Hamath, ymddengys fod Riblah ynddi
hi tu a'r dehau (xxiii. 33).

O dan lywodraeth Syro-Facedonaidd gelwid Hamath
yn Epiphania, efaUai oddiwrth Antiochus Epiphanes

;

ond goroesodd ei hen enw yn mhhth y bobl gyífredin.

Nid oes un Ue i amheu nad Hamah neu Hamath oedd hen
Hamath yr Ysgrythyr, gan i'w henw priodol i gael ei

adferu gan yr Arabiaid. Nid oes ond ychydig neu ddim
olion hynatiaeth yn y ddinas. Hi oedd Ue genedigol

Abulfeda yr hanesydd a'r daiaryddwr Arabaidd. Yr oedd
ef yn ddisgynedig o Saladiu, a phenaeth t breninol

Hamah (Rosen. Geog. ii.) Mae hi yn awr yn dref fawr,

wedi ei hadeiladu yn anniben yn nyíFryn ac ar lanau
dolenog yr Oroutes. Mae yr afon yn rhedeg trwy ei

chanol, ac y mae pedair o bontydd cedyrn wedi eu cyfodi

yn groes i'r afon. Gan nad oes dim pyrth i gyfyngu
terfynau y ddinas, mae y bobl wedi adeiladu yn y gerddi

ar bob ochr i'r afon, ac o ganlyniad mae arwynebedd y
ddinas yn eang iawn. Nis gaU fod rhif y trigoUon yn
Uai na 30,000 yn ol mynegiad y Uywodraeth. Mae o'r

boblogaetli hon ynghylch 2500 yn Gristionogion Groeg-
aidd, ac ychydig Syriaid, y rhai sydd ganddynt eglwys, ac

a ddefnyddiant y cyfieitlnad Carshun o'r Beibl. Mae y
rhelyw o'r trigolion yn Fahometaniaid, ac y maent yn
hynod o drahaus a sel-boeth, ac yn trin y Cristionogion

gyda dirmyg mawr.
Lle tlawd a shabh// yr olwg arno ydyw Hamath. Tai

o un loíFt ydyw y rhan fwyaf, ac y mae eu muriau yn
gyfansoddedig o geryg mewn rhan, ac mewn rhan hefyd
o briddfeini heb eu Uosgi—math o glytwaith anarferol

anhyfryd i'r Uygad. Mae yr ystrydoedd yn Uydain a
chyfleus ; ond fel yn y rhan fwyaf o ddinasoedd y Dwyr-
ain, heb eu palmantu, ac yn fudr. Mae ynddi ddigon
o'r hyn a gynrychiola bob cysur i Ddwyreiniwr—dwfr.

Mae yr oU o'r dyffryn wedi ei addurno â gerddi a pher-
Uanau Uewyrchus, yn y rhai y gwrteithir yr hoU ffrwythau
a'r Uysiau sydd yn eisiau ar y trigoHon. Mae y tai a'r

temlau Mahometanaidd yn cyfodi yn rhesi ar bob ochr
i'r Orontes, gan edrych i lawr ar y dyffryn unig gyda
thawelwch a boddlonrwydd Dwyreiniol. Mae y cyfan
mewn gwirionedd yn cyfansoddi golygfa swynol ; ac etto

mae Hamath wedi cael ei rhan o drychinebau oddiwrth
ryfel, haint, a daiargryn {Amer. Mis. íler. 1841, 362;
Bib. Sac. V. 682).

HA'RAN. 1. Mab Terah, brawd Abraliam, a thad
Lot, a dwy ferch, Milcah ac Iscah. Mae yn debygol taw
mab henaí' Terah ydoedd, ac iddo farw yn gydmariaethol
o ifanc, oblegid bu farw yn Ur y Caldeaid, yn ngwlad ei

enedigaeth. Priododd ei frawd Nahor ei ferch Milcah,

oddiwrth yr hwn y disgynodd Rebeccah, gwraig Isaac, a
Rahel a Leah, gwragedd Jacob. Os yr un ydoedd Iscah,

merch arall Haran, a Sarah, fel nad yw yn anhebygol,

daeth i fod yn wraig i Abraham. Cymerodd hyn oll

le cyn i neb o honynt adael Ur y Caldeaid, Ue eu gen-
edigaeth.

2. Y Ue y daeth Abraham iddo, ynghyd â Terah ei

dad, Sarah ei wraig, a Lot ei nai, pan ' yr aethant allan

o Ur y Caldeaid i fyned i wlad Canaan.' Ymddengys
iddynt fyw yma am gryn yspaid o amser ; oblegid pan
yr oeddynt ar ymadael, sonia Moses am 'yr eneidiau a

enniUasent yn Haran,' Yma hefyd y bu farw Terah
(Gen, xi, 31, 32 ; xii. 5). Cawn wedi hyny deulu Nahor,
brawd Abraham, wedi ymsefydlu yn y rhan hono o'r wlad

;

ac y mae son am ddinas o'r enw Nahor. Attynt hwy y
danfonodd Abraham ei was i geisio gwraig i'w fab Isaac ; ac

yno y darfu Jacob ffoi o wydd ei frawd Esau, ac a arosodd

yno gyd â'i ewythr am ragor nag ugain o flyneddau, ac y
priododd ei ddwy ferch, Leah a Rahel (xxiv. 10 ; xxvii.

43; xxviii. 10; xxix. 4; xxxi. 41).

Yr oedd Haran yn gyfleuedig yn Mesopotamia (xxiv.

10), ac yn debygol tua'r gogledd-orllewin, gan ei fod ar

y ffordd o Ur y Caldeaid i wlad Canaan. Yr oedd mewn
rhan o'r wlad a elwid Padan-Haran (xxviii. 2, 5). Nis
gall fod un amheuaeth ynghylch safle y man hwn, oblegid

mae wedi cadw ei enw yn ddigyfnewid trwy yr holl

genedlaethau. Mae Abulfeda yn son am Charran fel

wedi bod gynt yn ddinas fawr, yr hon a orweddai mewn
rhan boeth-sych a diffrwyth o wîad ar y gogledd-orllewin

i Mesopotamia, ac yn ymylu ar yr Euphrates. Enwir
hi yn mhlith y dinasoedd a gymerwyd gan freninoedd

Assyria (2 Bren. xix. 12). Enwir y Ile hefyd gan Ezeciel

yn mhlith y rhai a fasnachent â Tyrus (xxvii. 23); ac yn
wir yr oedd ei sefyllfa yn ffafriol i fasnach, gan taw yr

ymranai y ffordd fawr a arweiniai o'r Euphrates i wledydd

y Dwyrain ; rhedai un yn ddwyreiniol tua Nisibis ac

Assyria, a'r Ilall yn ddeheuol tua BabUon. Galwai y
Groegiaid a'r Rhufeiniaid y Ile hwn yn Carrse. Daeth

yn enwog am orchíygiad Crassus, y Ilywydd milwrol

Rhufeinig, yr hwn, ynghyd â bron y rhan fwyaf o'i fyddin,

a dorwyd ymaith â'r cleddyf gan y Parthiaid. Nid yw
yn awr ond Ile bychan, ond ca ei fawr fynychu gan yr

luddewon. Mae gweddUlion castell i'w gweled yn awr,

ond y mae arferion digyfraith y Bedouins yn y rhan hono

o'r wlad wedi rhwystro y rhan fwyaf o deithwyr rhag

ymweled â'r Ile (Rosen. Geog. ü. 187).

HAR'OSETH y Cenedloedd, dinas berthynol i GalUea

Uchaf, yn agos i Lyn Merom, Ue y trigai Uawer o bagan-

iaid, a Ue yr oedd Sisera yn byw, ac at byrth yr hon y
dUynwyd ei fyddin ymlidiedig (Bam. iv. 2, 16).
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HAUL (Yr), y goleuad eithaf adnabyddus, ffynonell

fawr goleuni a gwres i'r ddaiar ac i'r planedau eraill. Mae
yn gorph o faintioli dirfawr, gan taw efe ydyw y corph

mwyaf ac sydd yn adnabyddus i ddyn. Mae ei dryfesur

gwirioneddol yn 882,000 o íilltiroedd, a chynwys 354,936

o weithiau gyinaint o sylwedd a'r ddaiar. Pan, fodd

bynag, y deuwn ni i gydmaru eífaint a'i ddioysder, cawn
fod yr olaí yn llai na'r ddaiar, gan nad yw ddim rhagor

na 0'2543; felly rhaid ei fod yn gynwysedig o ddefnydd-

iau ysgafnach, yn enwedig pan yr ystyriom y nerth dan ba

un y rhaid ei fod wedi cael ei ddwysaw. Mae yr ystyr-

iaeth yma yn ei wneud yn bur debygol fod gwres mawr
yn ífynu yn ei ganol, trwy yr hwn yr adgyfnerthir ei

ystwythder, ac y gwneir ef yn alluog i wrthwynebu y
pwysau anrhaetliol yma heb gael ei wasgu i lai o le

(Herschel, Outlines, 212, 271).

Mae cyrph mawrion o faintioh 'r haul yn gymaint
uwchlaw' pob safon â pha un y mae y meddwl yn gyd-
nabyddus, fel mae yn ofynol i'r meddwl a'r dychymyg
wneud rhyw ymdrech cyn y gellir ffurfio drychfeddwl

hyd yn od anmherffaith am danynt. Y ffordd oreu i'n

cynorthwyo i gyrhaedd rhywbeth tebyg i ddrychfeddwl

am faintioli yr haul a chyrph mawr nefol eraill ydyw
eu cydmaru â rhyw safon ac fyddo yn ddirfawr mewn
cydmariaeth â gwrthrychau o faintioli cyffredili, etto yn
fychain pan eu cydmarer â hwynt.
Mae y ddaiar ei hun yn beÛen ac y mae ei thryfesur

yn 7925. Os gwneir arddangos yr haul gan glohe naw
troedfedd a phedair modfedd o dryfesur, arddangosid y
ddaiar gan globe o fodfedd o dryfesur.

Gan fod maintioli y glohe yn ol cuhes eu tryfesur, mae
yn canlyn fod maintioli yr haul yn 1,400,000 yn fwy nac

eiddo y ddaiar. Gan hyny, byddai yn ofyuol er ffurfio

corph o faintioli yr haul i rolio yn agos i 1,400,000 o

belleni fel y ddaiar yn un.

Yr ydys wedi cael allan, wrth ystyried maintioli y
gwahanoî blanedau, pe byddai yr holl blanedau yn y gyf-

undraeth haulawl wedi cael eu rholio yn uu, na wnai y
cyfryw ddim cyfansoddi rhagor na'r pum canfed rhan o

bellen yr haul ; mewn geiriau eraill, mae maintioli yr
haul yn bum can gwaith mwy na'r hoU blanedau eraill yn

y gyfundraeth gyd â'u gilydd.

Pellder yr haul oddiwrth y ddaiar yw 95,000,000 o

filltiroedd ; ac oddiwrth Neptune, y blaned fwyaf bellenig

sydd wedi cael ei darganfod, y peUder yw 2,829,000,000
o filltiroedd, neu ddeg gwaith ar hugain ei bellder oddi
wrth y ddaiar (Lardner, Handbooh, 233, 495).

Ar wyneb yr haul mae eia telescopes ni yn dangos spots

duon y rhai sydd yn graddol newid eu Uefydd a'u lluniau;

a thrwy dalu sylw i'w sefyllfa ar wahanol amserau, mae
seryddion wedi cael allan ei fod, er cymaint ei faintioli,

yn troi o gylch echel ac sydd yu perpendicular i plane yr
ecliptic, ac yn yr un cyfeiriad â symudiad dyddiol y ddaiar

—h.y., o'r gorllewin i'r dwyrain (Herschel, Outlines, 212).

Profir yn ddigonol ei fod yn troi ar ei echel gan y ffaith

fod amser troi y spois ar ei wyneb yr un yn gywir bob
amser, sef 25 o ddyddiau, 7 o oriau, a 48 o fynydau
(Lardner, Handboolc, 235).

Nid ystyrir yn bresenol fod yr haul yn ganolbwynt
sefydledig (Lardner, Handhooh, 786). ' Teithia trwy yr
íi'Wyr, gan dynu ar ei ol yr holl gyfundraeth blanedawl,
gyda chyflymdra o 154,185,000 o filltiroedd y flwyddyn.

neu 422,000 o filltiroedd y dydd : mewn geiriau eraill,

gyda chyflymdra ond ychydig fwy nac un rhan o bedair
o droiad blynyddol y ddaiar yn ei chylch' (Herschel,

Outlines, 587).

Dan yr erthygl Lleuad gwnaethom ryw gyfeiriad at

ddiffygion. Nis gall diffygion ar yr haul gymeryd Ile

ond ar neu yn agos i'r amser y byddo y Iloer yn newid.
Mae yn hawdd dycliymygu pa syndod, ac hyd yn od
arswyd a gynyrchid gan ddiflaniad tymhorol o'r golwg
wrthrych fel yr haul neu'r Iloer mewn amseroedd pryd
nad oeddid yn deall yr achosion o ddiffygion, neu a
ddeallid yn unig gan y dysgedion. Mae yr olygfa yn
ystod diffyg ar yr haul yn un darawiadol ddigymhar.
Mae y tywyllwch weithiau mor dew nes gwneud y ser

a'r planedau mwyaf dysglaer yn weledig. Teimlir gwa-
haniaeth yn yr awyr. Mae Uysiau ac anifeiiiaid yn ym-
ddwyn fel yr arferant wneud ar ol gostwng haiü. Cau
blodau eu Ilygaid, ac â adar i gysgu. Er hyny, mae y
tywyllch yn wahanol oddiwrth dywyllwch naturiol y
nos, ac yn gydfynedol â rhyw oleu annaiarol annesgrif-

iadwy, yr hwn a deifl adlewyrchiad gwanaidd ar wrth-
rychau cylchynol, weithiau yn Iled goch, a phryd arall yn
laswyn fel corph marw (Lardner, Handbooh, 437, 449).

Gan mai yr haul ydyw y gwrthrych mwyaf gogoneddus
mewn natur, a chan ei fod yn ffynonell bendithion aneirif

i ddyn, a chan fod tuedd gref ynddo yntau i edrych ar

bethau gweledig fel gwrthrychau addoliad, cafodd y cyrph
nefol, ond yn benaf yr haul, eu haddoli yn foreu mewn
gwahanol wledydd, er dan wahanol enwau. Yn Caldea,

yr Aipht, a Phenicia, yr oedd yr haul mewn modd arbenig

yn wrthrych addoliad. At y ffurf hon o eilun-addoliaeth

mae yn amlwg y cyfeiria Job (xxxi. 26-28). Yn ei

erbyn y rhybuddiwyd yr Israeliaid yn foreu (Deut. iv.

15, 16, 19 ; xvii. 2-7) ; etto wedi hyn ffynodd yn fawr
yn eu plith (2 Bren. xxiii. 5, 11 ; 2 Cron. xiv. 5 ; xxxiv.

5; Jer. viii. 1, 2). Josiah ' a . ddifethodd y meirch a

roddasai breninoedd Judah i'r haul, wrth ddyfodfa t yr
Arglwydd w^rth ystafell Nathan-melech, ac a losgodd

gerbydau yr haul yn tân' (2 Bren. xxiii. 11); etto rhaid

i'r ffurf hon o eilun-addoliaeth ail ymddangos drachefn,

oblegid cafodd Ezeciel, yr hwn a gaethgludwyd yn foreu

i Galdea, weledigaeth, ac yn mhlith pethau ffiaidd eraill

a ganfu, ' gwelodd rhwng y porth a'r allor, ynghylch pum
wr ar hugain, a'u cefnau tuag at deml yr Arglwydd, ac

yr oeddynt hwy yn ymgrymu i'r haul tua 'r dwyrain'
(viii. 16).

Er mynegi gogoniant gwrthrychau ardderchog cyd-

marir hwynt i'r haul. Gelwir Duw yn haul (Ps. lxxxiv.

11). Arddangosir Crist fel 'haul cyfiawnder yn cyfodi

a meddyginiaeth yn ei esgyll ' (Mal. iv. 2). Dywedir fod

y ' cyfiawn yn dysgleirio fel yr haul yn nheyrnas eu Tad'

(Matt. xiii. 43).

I osod allan sefyllfa o uchel ddedwyddwch dywed
Esaiah, ' Ni fachluda dy haul mwyach, a'th leuad ni

phalla, oherwydd yr Arglwydd fydd i ti yn oleuni tragy-

wyddol' (Ix. 20). O'r tu arall, darlunir sefyllfa o gystudd
trwy absenoldeb yr haul :

' Cerddais,' meddai Job, ' yn
alarus heb yr haul' (xxx. 28); neu trwy ei fachludiad

:

* Yr hon a blantodd saith a lesghaodd ; ei henaid hi a
lesmeiriodd, ei haul a fachludodd tra yr oedd hi yn ddydd'
(Jer. XV. 9). Darlunir dymchweliad teyrnasoedd, dinystr

a thrueni tywysogion a Ilywiawdwyr eraiU a arddangosir
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trwy gydmariaethau cyífelyb :
' Yr haul a droir yn dy-

wyllwch a'r Ueuad yn waed, o flaen dyfod mawr ac

oínadwy ddydd yr Arglwydd' (Joel ii. 31).

Àrwydda yr ymadrodd o godiad liaul h/d eifachludiad

yr hoU fyd (Ps. 1. 1 ; cxiii. 3). Arwydda y geiriau yn
ngoîwg yr haul, a cher hron yr haid y dull mwyaf cyhoeddus
o gyflawni rhyw weithred (2 Sam. xii. 11, 12). Arwydda

y geiriau tra pery haul a lloer parhau yn hir iawn, neu hyd
yn od dros byth (Ps. lxxii. 5, 17 ; lxxxix. 36).

Mae tymherau digofus i gael eu cadw mewn terfynau

priodol, nid yn unig o ran graddau, ond parhad amser

:

' Digiwch, ac na phechwch ; na fachluded yr haul ar eich

digofaint chwi' (Eph. iv. 26). Mae mwy yn y cynghor
hwn nac a feddyíir yn gyfí'redin. ' Bwriadwyd y cynghor
rhagorol hwn,' medd Doddridge, 'yn ddiau i rwystro

personau i fyned i gysgu dan ddylanwad teimladau dig-

ofus, neu gael eu cadw yn efíro gan y cyfryw feddyliau

ac y mae ymrafaelion parhaus, yii enwedig rhwng perth-

ynasau agos a chyfeiUion, yn dueddol i'w hachosi. Mae
myfyrdodau pruddaidd yn nystawrwydd y nos yn cynneu

y teimlad o fod rhyw niwed wedi cael ei wneud, a chyn-

yrcha yspryd dial fiyrnig, hyd nes o'r diwedd y canlyn

fwriadau digasog a dialeddol' (Doddridge ar yr adnod).

Mae cyfeiriadau yn yr Ysgrythyrau at yr haul fel

achos o afiechyd, gan gyfeirio at yr hyn eilw'r Sais yn
ergyd-haul (Ps. cxxi. 6; Esa. xlix. 10; Dat. vii. 16),

ac ymddengys esampl o hono yn 2 Bren. vi. 18-20.

[Clefydau.J
HAU'E/AN, rhan o wlad ar y dwyrain i'r lorddonen,

ac a enwir gan Ezeciel (xlvii. 16, 18), a'r hon a barha i

ddwyn yr un enw. Ymddengys fod ei therfynau wedi
amrywio ar wahanol amserau, ac nid oeddynt, mae'n
debygol, wedi eu cwbl benderfynu. Mae yr enw Hauran
yn cael ei gymhwyso yn bresenol gan bobl bellenig at yr
holl wlad ar y dwyrain i Jaulan a Jeidur. Gan bobl y
wlad hono, fodd bynag, defnyddir yr enw mewn ystyr

llawer mwy cyfyngedig, ac ni roddir ef ond i'r dyffryn

toraethog ar y dehau i Lejah, ynghyd â'r Uain gul ar y
gorllewin. Mae yr oU o'r rhan hon o'r wlad yn berfíaith

"wastad, gyd a r eithriad o fryniau bychain pigfeinion. Mae
y ddaiar gyd â'r fírwythîonaf yn Syria, ac yn hynod
gyfaddas ar gyfer cyfodi gwenith. Mae Uawer o bentrefi

a phobl yn trigo ynddynt, a Uawer eraiU yn ddadfeiliau.

Eshmislcin, pentref mawr ynghylch chwech miUtir ar y
deheu-orllewin i Edhran yw y brifddinas bresenol, a
thrigfan y prif sheihh. Mae dadfeiliau Busrah yn fwy
eang na rhai un ddinas arall yn y dalaeth hon (Porter,

Jour. Sac. Lit. July, 1854, pp. 301-303).

Yn ol Burckhardt, yr hwn a ddefnyddia y gair mewn
ystyr eangach, cynwys yr Hauran ran o Trichonitis ac

Iturea, yr oU o Auranitis, a rhanau gogleddol Batantea
neu Basan. Trigianir hi yn bresenol gan Dyrciaid,

Druses, Cristionogion, ac Arabiaid, ac ymwelir a hi yn
y gwanwyn gan amryw Iwythau Arabaidd o'r anialwch
(Burckhardt, Trav. Syria, 290).

' Mae yr Hauran,' medd Arglwydd Lindsay, ' yn was-
tadedd eangfawr, yn fras a thoraethog iawn, weithiau
dipyn yn auwastad, ac weithiau mor wastad a chram-
wythen, ac ychydig fryniau bychain hwnt ac yma ar

ei wyneb. Mae y gwastadedd wedi ei guddio yn mhob
cyfeiryd â threfydd Rhufeinig wedi eu hadeUadu o basaît

du : iiid yw rhai o honynt ddim amgen na chrugiau o

ysbwrial, tra mae eraiU bron yn berfíaith ; trig y pen-

trefwyr Arabaidd o dan yr un nen geryg a'r Rhufein-
iaid ; mae y drysau o geryg, y nenau o geryg, oblegid

difíyg coed yn yr Hauran, yr hyn a orfododd yr ym-
fudwyr i wneud defnydd o'r pethau caletaf Slabs

trwchus diaddurn yn gyfíredin yw y drysau, a chwedi
eu gosod ar eu colynau ar yr amser yr adeiladwyd

y tai. Mae y nenau wedi cael eu gosod ar egwyddor
hynod iawn; teflir bwa prydferth, a'i gwaelod ar y Uawr,

yn groes i bob ystafell ; gosodir s/rt5s bychain o geryg ar

y mur uwch ei phen, y rhai sydd yn dyfod allan dipyn
ar bob ochr ; ac ar y rhai hyn gosodir slabs eraiU, Uawer
hwy, a chwedi eu tori yn ofalus, a'vi huno yn gìos, y rhai

a gyfansoddant y ceiling ; tra mae y rhai Uai, ar y rhai y
gorphwysant yn debygol i gornices diaddurn, gan fod yr

onglau allanol wedi cael eu llyfnhau.
' Mae yr olygfa dros Hauran bob amser yn darawiadol

;

ac ar fachludiad haul, oddiar esgynfa, yn anarfcrol o bryd-

ferth. Tua'r dehau-orllewin mae yn ddiderfyn.

.

'Dywedais fod y tir yn rhagorol. Mae amryw yd feus-

ydd yn amgylchu pob pentref, tra y gwasanaetha y rhanau
eraiU yn unig fel porfeydd, a phorir hwynt gan ddeadell-

oedd y Bedouins.

'Arabiaid, gredwyf, ydyw y rhan fwyaf o'r pentrefwyr;

ond darfu i ni ymweled a nifer mawr o drefydd a drig-

ienid yn unig gan y Druses, a perthynasau i rai Mynydd
Libanus. Ymddangosent yn mhell o flaen pob hil arall

yn y wlad
;

jrr oedd eu sheikhs a'u henafgwyr wedi eu

gwisgo yn dda bob amser, ac weithiau yn wych ; ac yr

oedd eu bennywaid yn daclusrOTydd ei hun, yn eu gor-

chuddiau gwynion, yn grogedig oddiwrth gorn a ymdaflai

allan o'r talcen. Parha i fod' yn brif addurn y rhyw deg,

Cristionogol yn gystal a Drjuses, yn Mynydd Libanus'

(Lindsay, Letters on Egypt, &c^ ii. 131, 132).
' Mae Uettygarwch i ddyeithriaid,' medd Burckhardt,

'yn nodwedd cyfíredin yr Arabiaid a phobl Hauran. Gall

y teithiwr aros mewn un t a ddewisa ; taenir mat o'i

flaen yn uniongyrchol, gwneir cotìi, a gosodir boreufwyd
neu giniaw ger ei fron. Wrth fyned i mewn i bentref

mae wedi dygwj^dd i mi yn aml i gyfarfod ag amryw
bersonau yn deisyf arnaf lettya yn eu tai ; ac ni chyfyngir

y Uettygarwch hwn i'r teithiwr ei hun, ond ca ei geftyl

neu ei gamel ei borthi hefyd ; ond mae y mudiaid yn
agored i gael Uai na'u digonol borthi. Mae yn bwynt o

anrhydedd gan y gwahoddwr i beidio derbyn un gydnab-

yddiaeth am ei letteugarwch. Beiddiais unwaith roddi

ychydig piastres i blentyn rhieni tlawd yn Zahouet, gan

y rhai yr oeddym wedi ein derbyn yn Uetteugar, a ff'wrdd

y darfu i mi farchogaeth heb sylwi ar gri y fam, yr hon

a fynodd ddychwelyd yr arian i ni.' ' Nid yw gwr o

Hauran, pan yn bwriadu teithia am bythefnos, yn meddwl
dim am ddodi arian yn ei boced; mae yn sicr o gael der-

byniad gresawus yn mhob man, a digon tebygol y ca well

bywoliaeth na chartref Mae gwr a ddangoso letteugar-

wch ac a fyddo yn enwog am ei garedigrwydd mewn
cyfríf mawr yn eu plith.'

Mae hyffbrddiadau ein Harglwydd i'w ddisgybUon

(Matt. X. 9-11) yn ymddangos ar y cyntaf fel pe yn
ddiff'ygiol mewn darbodaeth, ac y mae gau gasgliadau

wedi cael eu tynu weithiau oddi wrthynt ; ond nid oes

dim amheuaeth nad oeddynt wedi eu sylfaenu ar arfer-

ion y wlad ar y pryd, a'r rhai sydd, fel yr ymddengys,
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yn parhau i ffynu ar yr ochr ddwyreiniol i'r lorddonen.

[Basan.]
HAZOR, dinas yn rhandir Manasseh (Jos. xix. 36),

yr hon oedd yn ganlynol yn ngogledd Canaan, ac ar y
gorllewin i'r lorddonen. Dyma yn ddiau oedd yr Hazor

ac oedd wedi bod gynt ' yn ben yr holl deyrnasoedd

hyny' o eiddo y Canaaneaid yn y rhan hono o'r wlad.

Jabin y brenin, yr hwn a ffurfiasai gyngrair eang â'r

breninoedd yn mhell ac yn agos, a gwbl ymlidiwyd gan

Josua ; Uaddwyd ef ei hun, a Hazor a losgwyd â thân

(xi. 1-14). Ond ymddengys i'r Canaaneaid i ymsefydlu

drachefn yn y rhan hono o'r wlad, oblegid 130 o flyneddau

ar ol hyny darfu i'r Arglwydd, fel cosb ar yr IsraeUaid

am eu pechod, eu gwerthu hwynt i law Jabin brenin

Canaan, yr hwn oedd yn teyrnasu yn Hazor ; ac efe

a orthrymodd feibion Israel yn dost ugain mlynedd.'

Wedi eu harwain yn mlaen gan Deborah a Barac, gwnaeth

gwyr Naphtali a Zabulori gyfodi yn erbyn eu gormeswyr;

a chwedi i Sisera, cadben Uu Jabin 'gynnull ei hoU ger-

bydau, sef naw oan cerbyd haiarn, a'r holl bobl y rhai

oedd gyd ag ef, o Haroseth y Cenedloedd hyd afon

Cison,' ac os na laddwyd Jabin ei hun, dinystriwyd ei

allu o leiaf (Barn. iv. ; v. 31). Mae Hazor yn mhlith y
dinasoedd y dywedir i Solomon eu hadeiladu (1 Bren. ix.

15), ond ni arwydda ragor efallai.

HE'BREAID, pobl etholedig Duw, a chwedi disgyn

oddiwrth Abraham trwy ei fab Isaac a'i wyr Jacob.

Cawn y gair yn cael ei gymhwyso at Abraham (Gen xiv.

13), a than yr enw hwn yr adwaenid ei ddisgynyddion

mewn amser boreuol yn ngwlad yr Aipht (Gen. xxxix.

14, 17 ; xl. 15 ; xli. 12 ; Exod. i. 16, 19 ; ii. 6, 7). Daeth
Abraham yn ddechreuol o Ur y Caldeaid ;

ganwyd Isaac

a Jacob yn Nghanaan, yr hon a addawyd i'w eu hiliog-

aeth, ond Ue nad oeddynt hwy ddim ond dyeithriaid a

phererinion. Mewn canlyniad i newyn yn y wlad hono

aeth Jacob. (c.c. 1706) a'i deulu i'r Aipht, lle yr oedd
Joseph, ei fab, wedi cael ei ddyrchafu eisoes i fod y nesaf

at y brenin fel prif lywydd y wlad. Yr oedd eisoes

blant gan ddeuddeg mab Jacob, a dywedir fod yr holl

deulu wedi Uiosogi i 70 o eneidiau (Gen. xlvi. 26, 27).

Trwy ganiatad Pharaoh ymsefydlasant hwy a'u hanifeil-

iaid a'u defaid yn ngwlad Gosen, yr hon hefyd a elwid

gwlad Rameses (xlvi. 28, 29, 32, 34 ; xlvii. 4-6). Nid
oedd Joseph etto yn ddeugain oed, a bu fyw hyd nes

oedd yn gant a deg oed, sef deg a thriugain o flyneddau

ar ol yr amser hyn. Yn y cyfamser darfu i ddisgynydd-
ion Joseph liosogi yn ddirfawr ; ond yn awr fe ' gyfod-

odd brenin yr hwn nid adwaenai Joseph,' a chan yr ofnai

efeu dirfawr liosogiad, mabwysiadodd fesurau i'w rhwystro

i gynyddu :
' Am hyny y gosodasant feistriaid gwaith i'w

gorthrymu â beichiau. A hwy a adeüadasant i Pharaoh
ddinasoedd trysorau, sef Pithom a Raamses. Ond fel y
gorthryment hwy, felly yr amlhaent ac y cynyddent ; a
drwg oedd ganddynt oherwydd plant Israel. A'r Aipht-

iaid a wnaethant i blant Israel wasanaethu yn galed. A
gwnaethant eu heinioes hwynt yn chwerw trwy y gwas-
anaeth caled, mewn clai a priddfeini, ac yn mhob gwas-
anaeth yn y maes ; a'u holl wasanaeth y gwnaed iddynt
wasanaethu ynddo oedd galed' (Exod. i. 7-14).

Defnyddiodd Pharaoh fesurau i ladd plant gwrrywaidd
yr Hebreaid cygynted ac y genid hwynt :

' A Pharoah a
orchymynodd i'w holl bobl, gan ddywedyd, Pob mab a'r

a enir bwriwch ef i'r afon ; ond cedwch yn fyw bob
merch' (i. 15-22). Ar yr adeg beryglus hon y ganwyd
Moses, ac o'r braidd y diangodd rhag dinystr. Ei fam
'pan na allai hi ei guddio ef yn hwy, a gymerodd gawell

iddo o lafrwyn, ac a ddwbiodd hwnw â chlai ac â phyg,

ac a osododd y bachgen ynddo, ac a'i rhoddodd yn mysg yr
hesg ar íin yr afon.' Yma y canfyddwyd y baban gan
ferch Pharaoh, yr hon a dosturiodd wrtho, ac a'i dug i

fynu fel ei mab mabwysiedig ei hun (ii. 1-10). Pedwar
ugain mlynedd wedi hyn derbyniodd gomisiwn gan Dduw
i fyned a'r genadwri ganlynol at Pharaoh :

' Gollwng
ymaith fy mhobl, fel y cadwant wyl i mi yn yr anialwch

;'

ond y brenin, yn lle cydsynio á'r cais hwn a ychwanegodd
eu beichiau :

' A gorchymynodd Pharaoh y dydd hwnw i'r

rhai oedd feistriaid gwaith ar y bobl a'u swyddogion, gan
ddywedyd, Na roddwch wellt i'r bobl i wneuthur pridd-

feini, megis o'r blaen ; elant a chasglant wellt iddynt eu

hunain. A rhifedi y priddfeini y rhai yr oeddynt hwy
yn ei wneuthur o'r blaen a roddwch arnynt ; na leihewch

o hyny ; canys segur ydynt, am hyny maent yn gweiddi

gan ddywedyd, Gad i ni fyned ac aberthu i'n Duw.
Trymhaer y gwaith ar y gwyr, a gweithiant ynddo, fel

nad edrychant am eiriau oìer.' Cariwyd allan orchymyn

y brenin gyd ag eithaf Uymder, fel yr oedd sefyllfa y
bobl yn waeth nac o'r blaen.

Gwrthododd Pharaoh yn ystjrfnig i adael yr Israeliaid

i fyned, a darfu i'r Arglwydd ymweled a'r Aiphtiaid â

rhes o blaau, ac yn y diwedd marwolaeth y cyntaf-

anedig a berodd iddo roddi ffordd; ond nid oeddynt wedi
myned yn mhell ar eu taith pan yr edifarhaodd am eu

goUwng, ' ac efe a daclodd ei gerbyd, ac a gymerodd ei

bobl gyd ag ef Ac efe a gymerodd chwe chant o ddewis

gerbydau, a holl gerbydau yr Aipht, a chapteniaid ar bob
un honynt.' Moses ' wedi estyn ei law ar y môr, perodd

yr Arglwydd i'r môr i ddychwelyd, ac a wnaeth y môr yn
dir sych, a rhanwyd y dyfroedd, a meibion Israel a gerdd-

asant ar dir sych ynghanol y môr, a'r dyfroedd oedd yn
fur iddynt, ar y Uaw ddehau ac ar y llaw aswy. Ac
felly croesant y môr yn ddiogel i'r ochr draw. Yr Aipht-

iaid a yrasant ar eu hol i ganol y môr, ond ' Moses a

estynodd ei law ar y môr, a'r dyfroedd a ddychwelasant,

ac a orchuddiasant gerbydau, a marchogion, a hoU fyddin

Pharaoh, y rhai a ddaethant ar eu hol hwy i'r môr ; ni

adawyd o honynt gymaint ag un' (xii. 29-34, 37; xiv.

5-9, 21-28).

Mae hyd yr amser a dreuliodd plant Israel yn yr Aipht

yn gwestiwn o bwys amseryddol. Dywed Moses : 'A
phreswyliad meibion Israel, tra y trigasant yn yr Aipht,

oedd ddeng mlynedd ar hugain a phedwar can mlynedd.'

Mae yr adnod wedi cael yn aml ei chamddeall. Yma
mae yn amlwg fod y geiriau 'tra y trigasant yn yr Aipht'

yn ddarluniadol o blant Israel, ac nad ydynt i gael eu

deongli fel yn dwyn cysylltiad â'r geiriau preswyliad,

neu bedwar cant a deng mlynedd ar ìiugain. Nid yw yr

adnod, gan hyny, i gael ei chymeryd am yr amser y trig-

odd plant Israel yn yr Aipht, ond am yr amser y buont

yn presimjlio—h..y., o'r amser pan yr aeth Abraham i

Ganaan fel pererin, pan y rhoddwyd y wlad hono mewn
addewid i'w had (cyd. Gen. xii. 5, 7 â Gal. iii. 15-18). Y
ffaith yw, yn ol yr amseryddiaeth cyffredin, yr oedd

hanner yr amser wedi paso heibio pan yr

lawr i'r Aipht (gwel Gen. xü. 4 ; xxi. 5

aeth Jacob i

XXV. 20 ; xlvii.
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9); felly nid oedd, a siarad yn gywir, yr amser a dreuliodd

ei hüiogaeth yn y wlad hono, ond 21.5 o flyneddau yn
unig. Pa cyhyd y bu yr luddewon mewn cyflwr gwasg-

edig yn yr Aipht nid ydym yn gallu dweud. Cyhyd ac

y bu Joseph byw, yr hyn oedd deg a thriugain o flyn-

eddau yn gyflawn, mae yn debygol iddjnit dderbyn trin-

iaeth dda ddigon. Ar ol ei farwolaeth ef y cymerodd

cyfuewidiad le. Dyna 'r pryd y ' cyfododd brenin nad

adwaenai Joseph,' ond yn mhen pa cymaint o amser ar

ol ei farwolaeth ni ddywedir. Efallai mai nid yn union-

gyrchol. Yr oedd gorthrymder yr Israeliaid yn fawr'

iawn pan anwyd Moses. Yr oedd hyn bedwar ugain

o flyneddau cyn ymadawiad plant Israel, a chyn hyny yr

oedd eu dyoddefiadau yn fawr iawn.

Mae yn rhaid fod rhyw ddyben mawr gan Dduw mewn
golwg pan ddygodd blant Israel i lawr i'r Aipht, ac y
darfu eu cadw yno am amser mor hir a thros ddau cant

o flyneddau. Nid ydym yn cofio am un esponiad sydd
wedi cael ei roddi ar y weithred hynod hon o eiddo rhag-

luniaeth. Nis gallwn lai na meddwl mai yr amcan ydoedd
eu parotoi ar gyfer eu hymsefydliad yn Nghanaan mewn
cymeriad cenedlaethol. Yr oedd tadau yr hil, Abraham,
Isaac, a Jacob, a'i feibion, wedi arwain bywyd bugeiliol

yn benaf (Gen. xlvi. 31-34 ; xlvii. 3), a gallwn dybied

nad oeddynt yn gwybod fawr am ddyledswyddau ac

arferion cyfíredin bywyd sefydledig. Yn awr, yr oedd yr

Aipht yn wlad yn yr hon y gallasent ddysgu y pethau
hyn yn well nac mewn un wlad arall yn y byd yr amser
hwnw. Er nad cryd y teulu dynol ydoedd, yr oedd, hyd
yn od er amser boreuol, wedi gwneud cynydd mawr yn
arferion a chelfyddydau bywyd gwareiddiedig. Yr oedd
yno Iywodraeth sefydledig

;
yr oedd yno ddinasoedd, tref-

ydd, a phentrefydd; a digon tebygol fod rhai o'r adeiladau

liyny ar waith ac sydd wedi parhau hyd heddyw i fod yn
syndod y byd. Yr oedd amaethyddiaeth a changenau
eraiU o ddiwyd-waith yn gyfiredin yn eu mysg. Mae yn
rhaid fod yr Israeliaid wedi cael cyfleusdra i ddysgu
Ilawer ; a diau iddynt hefyd ddysgu Ilawer. Dywedir
am Moses ei fod yn ' ddysgedig yn holl ddoethlneb yr

Aiphtiaid' (Act. vii. 22). Mae y gweithiau a gyflawnasant

yn yr anialwch, megis toddi y IIo aur ; adeiladu y taber-

nacl; ei leni o 'sidan glas, a phorphor, o waith nodwydd;'
tori ac engravo y meini gwerthfawr yn nwyfroneg yr arch-

off'eiriad ; ac hyd yn od wisgoedd yr ofíeiriaid ' er gogon-

iant a harddwch,' ydynt brofion o'r wybodaeth a'r ddyfais

a geid yn eu plith o gelfyddydau llai cyfíredin bywyd.
Oni buasai y dygiad i íÿnu a gawsant yn yr Aipht,

buasent, mae'u debygol, yn holl anraharod i ddechreu eu

bywyd mewn cymeriad cenedlaethol yn Nghanaan.
Er gwaethaf y gorthrymder i ba un y darostyngwyd

yr Israeliaid yn ystod y rhan olaf o amser eu preswyliad

yn yr Aipht, yr oeddynt wedi Iliosogi yn fawr. Oddeutu
1706 c.c. daethant i'r Aipht yn ddeg a thriugain o

eneidiau mewn rhifedi (Gen. xlvi. 27); yn awr, yn 1491
C.c, pellder o 215 o flyneddau, cychwynasant ar eu taith

o Eameses 'ynghylch 600,000 o wyr traed, heblaw plant;

a phobl gymysg lawer a aethant i fynu hefyd gyda hwynt;
defaid hefyd a gwartheg, sef da lawer' (Exod. xii. 37, 38)—amgylchiadau ac nad ydynt yn cyduno a r drychfeddwl
eu bod gynt yn genedl o gaethion, er yn ddiau eu bod
dan Iywodraeth ormesol.

Yn Llyfr Numeri mae genym ddau gyfrifiad o'r Israel-

iaid—un wedi ei gymeryd yn anialwch Sinai, ychydig
gyda blwyddyn wedi iddynt adael yr Aipht ; a'r llall

wedi ei gymeryd yn rhosydd Moab, ychydig cyn iddynt
fyned mewn i Ganaan. Y gwrrywaid yn uuig ' o fab

ugain mlwydd ac uchod, pob un a allo fyned i ryfel yn
Israel' (Num. i. 1-3 ; xxvi. 1-4). Dengys y daflen gan-
Iynol gynyrch y ddau gyfrifiad :

—

Llwythaü. Cyfriflad Cyntaf. Ail Gyfrifiad. Cynydd.

Reuben, .

SimeoD, ,

Gad, . .

Jadab, .

Ibsacbar,

.

Zabulon,

.

Manasseb,

Ëpbraìni,

Benjamin,

Dan, . .

Aaer, .

Naphtali,

Lefìaid, .

Cjfan,

46,500

69,300

45,650
74,600

64,400

67,400

82,200

40,500

35,400

62,700

41,500

63,400

603,650
22,000

625,550

43,730

22,200

40,500

76,500

64,300
60,600

62,700

32,500

45,600

64,400

53,500

45,400

601,730
26,000

624,730

1,900

9,900

3,100

20,600

10,200

1,700

11,900

2,770

37,100

5,150

8,000

8,000

59,200

1,000

6ü,2U0

61,020

01,020

Os y gwnawn chwanegu at y rhifedi hyn y bennywaid
' o ugain mlynedd ac uchod,' y rhai efallai oeddynt yn
fwy Iliosog na'r gwrrywaid ; a'r rhifedi dan yr oedran

a enwir uchod, nis galìasai y cyfanrif fod lawer yn llai na
2,400,000.

Yn ystod y deugain mlynedd canlynol dylasai y rhifedi,

yn ol deddfau arferol poblogaeth, fod wedi Uiosogi yn
fawr ; ond yn Ile hyny, yr oedd yn ol yr aU gyfrifiad

ychydig o leihad. Ond dylid, fodd bynag, gofio fod yn
rhaid i'r oll o'r rhai oeddynt uwchlaw ugain oed pan

ddaethant o'r Aipht farw yn yr anialwch, yn unol â'r

gosb a gyhoeddwyd uwch eu penau am rwgnach (Num.
xiv. 26-36); tra yn ystod cyfíredinol natur yr oedd rhai

honynt yn fyw yn niwedd y deugain mlynedd. Heblaw
hyny, mae yn debygol y genid Ilai o blant, ac y byddai

mwy o bobl hen ac ifeinc farw, pe na buasai achos arall

heblaw y caledi a'r amddifadrwydd o lawer o gysuron y
rhai a ddyoddefasant yn yr anialwch. Etto y mae yn
debygol fod y cyfanrif ar y ddau dymhor agos yr un faint,

tra mae y cynydd mewn rhai Uwythau, a'r Ileihad mewn
eraill mor fawr pan eu cydmarer â'u gilydd.

Mae hefyd dipyn yn hynod er darfod i ddeuddeg mab
Jacob ddyfod yn debygol yn wyr mewn oedran a than

amgylchiadau heb fawr wahaniaethu oddiwrth eu gilydd,

etto fod rhif eu disgynyddion pan ddaethant o'r Aipht

yn gwahaniaethu cymaint y naill oddiwrth y IlaU ; ac

yn mhellach, i rai Ilwythau yn ystod eu teithiau yn yr

anialwch gynyddu Uawer, tra y darfu eraiU leihau yn
fawr, ac i fod cymaint o wahaniaeth yn nghyfartaledd

y cynydd a'r lleihad. Efallai, dan y barnedigaethau

a dywalltwyd arnynt, i rai Ilwythau ddyoddef mwy nac

eraill.

Nid ydyw hefyd yn anheilwng o sylw y gwiia y dar-

luniad roddir o'r personau a gynwysir yn y cyfrifiad ar y
ddau dymhor ddangos taw cyflvsT rheolaidd yr Israeliaid

ydoedd un o ryfel. Darlunir hwynt ' o ugain oed ac

uchod fel rhai a allent fyned allan i ryfel yn Israel' (Num.

i. 3). Yr oedd rhyw gyfeiriad yn hyn yn ddiau at ddar-

ostyngiad Canaan ; ond ymddengys taw dyma oedd cyf-

Iwr Israel mewn amseroedd olynol.
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Dan arwelnyddiad Moses teithiodd yr Israeliaid trwy

yr anialwch, ac ar ol deugain mlynedd cyrhaeddasant

derfynau gwlad yr addewid. Tra yr oedd efe etto gyda

hwynt gorchfygasant y wlad ar y dehau i'r lorddonen,

teyrnasoedd Selion, brenin yr Amoriaid, ac Og, brenin

Basan' (Num. xxi. 21-35). Ni chaniattaodd Duw iddo

groesi yr lorddonen a myned i'r hyn a elwid mewn modd
arbenig yn wlad Canaan ; ond wedi cael y fraint o'i gweled

oddiar ben Pisgah, bu farw yn mynydd Moab (Deut.

xxxiv. 1-6). Dan lywyddiad Josua croesodd yr Israel-

iaid yr lorddonen, a dechreuasant ar y gwaith o ddaros-

twng gwlad Canaan. Cyfrifir yn gyííredin i hyn gymeryd
chwech blynedd o amser ; ond er i'r ' wlad orphwys heb
ryfel ' y pryd hwnw, yr oedd ' etto lawer iawn o dir heb
ei feddianu (Jos. xi. 23; xiii. 1). Bhanwyd y wlad rhwng
y naw Uwyth a hanner ; ond parhaodd llawer o'r Canaan-
eaid heb eu gorchfygu, a chadwasant eu lle yn hir yn y
wlad, ac weithiau cyd-drigent hwy a'r Israehaid (xiii. 2-7

;

Barn. i,.; iii. 1-7 ; 2 Sam. v. 6-8).

Mae sefyllfa ddaiaryddol Canaan, fel gwlad pobl ddew-
isedig Duw, yn deilwng o ystyriaeth neillduol. Gor-
weddai wrth ben Môr y Canoldir, yn nghanol prif

genedloedd yr hen amserau, yr oll o ba rai oeddynt wedi
ymsuddo i ddyfnderoedd paganiaeth. Yn agos iddi yr

oedd yr Aipht ; ar y dwyrain, Assyria a Babilonia ; ar y
gogledd Syrla ; ar y gorllewin Asia Leiaf, Groeg ac Itali,

heb son am wledydd eraill. Fel sedd gwir grefydd, fel

tyst yn erbyn eiíun-addohaeth, fel goleuni i'r byd, nls

gallasai fod wedi ei chyfleu yn fwy manteisiol. A phan
oedd Cristlonogaeth i gaei ei dwyn i mewn i'r byd, cyf-

undraeth a fwriedid ar gyfer pawb, cenedloedd yn gystal

ac luddewon, nid oedd un wlad yn y byd mor gyfaddas
fel canolbwynt o'r hwn y gelUd ei thaenu i wledydd
eraiU.

Yr oedd Uywodraeth Israel o'r dechreuad yn dduw-
lywodraeth

;
yr Arglwydd oedd eu brenin ; nid oedd

Moses a Josua ddim ond ei is-lywyddion, ae yn gweith-

redu o dan ei gyfarwyddyd. Parhaodd i fod feUy mewn
theory, ac yr oedd hi feUy yn weithredol i ryw raddau

;

ond ar ol cael eu Uywodraethu am gryn amser gan y
barnwyr y rhai a ganlynasant Josua (mae amheuaeth
ynghylch hyd y tymhor hwn, ac y mae yn ansicr) dewis-

asant gael brenin arnynt, yr hyn a gyfrlfwyd gan yr
Arghyydd yn wrthodiad gweithredol o hono ei hun fel

eu brenin (1 Sam. viii. 1-7). Saul oedd eu brenin cyntaf;

a chanlynwyd ef gan Dafydd, yr hwn, tua diwedd ei

deyrnasiad a rifodd y geuedl, yr hwn gyfrifiad, fel y
ddau flaenorol, ydoedd â chyfeirlad neillduol ganddo
at eu gaUu milwrol. Mae hanesion y cyfrifiadau yn
gwahaniaethu. Yn 2 Sam. xxiv. 9 dywedir :

'A rhoddes
Joab nifer cyfrif y bobl at y brenin ; ac Israel ydoedd
wyth gan mil o wyr grymus yn tynu cleddyf, a gwyr
Judah oedd bum can mll o wyr,' ac yu gwneuthur rhyng-
ddynt 1,300,000 o wyr. Yn 1 Cron. xxi. 5, 6, mae
y cyfanrif yn fwy : 'A rhoddes Joab nifer rhifedi y bobl i

Dafydd. A hoU Israel oedd fil o filoedd a chan mil yn
tynu cleddyf ; a Judah oedd bedwar can mil a deng mil

a deugain yn tynu cleddyf'—y cyfanrif yn 1,570,000.
' Ond Lefi a Benjamln ni chyfrifiisai efe yn eu mysg
hwynt, canys ffiaidd oedd gan Joab air y brenin.' A
chymeryd y rhifedi hyn fel sylfaen ein cyfrifiad, rhoddent
i ni boblogaeth o bum neu chwech miUwn.

Ymddangosai fod gorsedd Dafydd wedi ei sefydlu yn
nheulu Daíydd ; ond trwy fíbUneb ei orwyr Rehoboam,
mab Solomon, darfu i ddeg o'r Uwythau i wrthryfela, ac ni

wnaeth ond dau—Judah aBenjamin—lynuwrtli eubrenin
cyfreithlon. hyny aUan rhanwyd y wlad yn ddwy
deyrnas—teyrnas îsrael, a theymas Judah, a phob un a'i

holyniaeth freninol. Parhaodd teyrnas Israel, yn ol yr
amseryddlaeth cyfíredin, ynghylch 254 o flyneddau, ond
ynghylch 72 1 c.c. Salmaneser, brenin Assyrla, a ' gaeth-
gUidodd Israel i Assyria, ac a'u cyfleodd hwynt yn Halah
a Hazor, wrth afon Gozan, ac yn ninasoedd y Mediaid' (2

Bren. xvii. 6). Ymddengys oddiwrth 1 Cron. v. 26 i'r

Ilwythau ar yr ochr ddwyreiniol i'r lorddonen gael eu
caethgiudo gan freninoedd Assyria ryw amser cyn hyny

:

' A Duw Israel a annogodd yspryd Pul brenln Assyria, ac

yspryd Tilgath-pihieser brenin Àssyria, ac a'u caethglud-

odd hwynt, sef y Beubeniaid, a'r Gadiaid, a hanner Uwyth
Manasseh, ac a'u dug hwynt i Halah, a Habor, a Hara,
ac i afon Gozan hyd y dydd hwn.' Parhaodd teyrnas

Judah ynghylch 388 o flyneddau, neu 134 o flyneddau

yn hwy nac un Israel ; ond ynghylch 588 CC. darfu

i fyddin Nebuchodonosor, brenin Babilon, gymeryd a
dinystrio Jerusalem, Uosgi y deml, a chaethgludo y bobl

oedd ar ol (xxv. 1-11).

Mae yn rhaid fod rhaniad y wlad i ddwy deyrnas

fechan yn achos o wendid i'r ddwy. Gwaent hwynt yn
agored i gael eu goresgyn yn fynych gan dywysogion
cymydogaethol, yn enwedig gan frenlnoedd Syria, yr
Aipht, ac Assyria, a gwnaeth rwyddhau yn ddiau eu
darostyngiad yn y diwedd. Mae yn rhaid fod Uywodr-
aeth artrefol y ddwy wlad yn eiddil, ac yn aml yn cael

ei chwyldroi ; ac, fel y dygwydd yn aml yn y Dwyrain,
darfu i lawer o'r breninoedd gyfarfod ag angeu creulon.

Teymasodd Nadab, mab Jeroboam, dros Israel am ddwy
flynedd, pan y darfu Baasa gyngreirio yn ei erbyn a'i

ladd, pan y teymasodd yn ei le. ' A phan deyrnasodd,

efe a darawodd hoU d Jeroboam ; ni adawodd un
perchen anadl i Jeroboam, nes ei ddlfetha ef' (1 Bren. xv.

25, 27-29). Canlynwyd Baasa gan ei fab Elah, yr hwn
ni theymasodd ond dwy flynedd, pan y cydfwriadodd
ZImri i'w erbyn ac y Uaddodd ef, gan deyrnasu yn ei le

ef ; ac heb ymfoddloni ar hyn, ' efe a laddodd hoU d
Baasa ; ni adawodd efe iddo ef un i biso yn erbyn y
pared, na'i geraint, na'i gyfeUUon' (xvi. 8-11). Yr oedd
teyrnasiad Zimri yn fyr—dim ond saith niwrnod. Omri,

wedi cael ei ddewis yn frenin gan y fyddin, a aeth rhag-

ddo i'w warchae ef yn Tirzah ;
' a phan welodd Zimri

fod y ddinas wedi ei henniU, efe a aeth i balas t y brenin,

ac a losgodd d y brenin am ei ben â thâu, ac a fu farw

'

(xvi. 15-18). Canlynwyd Omri gan ei fab Ahab, yr

hwn, ar ol teymasu ddwy flynedd ar hugaln, a glwyfwyd
yn farwol mewn brwydr â'r Assyriaid, ac a fu farw yr

un diwrnod (xvi. 29 ; xxil. 34, 35). Canlynwyd ef gan
Jehoram, un o'i felbion, yr hwn a deymasodd ddeuddeg
mlynedd ; ond cydfwriadodd un o'i gaptenlaid i'w erbyn

ac a'i Uaddodd. Jesebel, gwraig Ahab, a daflwyd aUan o

fíenestr, ac a laddwyd ; ac wrth ei arch ef Uaddwyd meib-

ion eraiU Ahab, ac oddeutu deg a thriugain mewn rhifedi

(2 Bren. i. 17 ; iii. 1 ; ix. 1-24, 30-37 ; x. 1-7). Zechar-

iah mab Jeroboam II., ar ol byr deymaslad o chwech
mis a laddwyd gan ShaUom ; ond yr oedd ei deyrnasiad

ef yn fyrach byth, gan nad oedd ond mls cyflawn, pau
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y Uaddwyd ef gan Menahem, yu hwn a deyrnasodd yn
ei le ef. Canlynwyd Menahem gan ei fab Pecahiah, yr

hwn ni theyrnasodd ond dwy flynedd, gan i Pecah, un o'i

gapteniaid, gydfwriadu yn ei erbyn a'i ladd. Lladdwyd
yntau yn ei dro gan Hoshea, yn y nawfed flwyddyn o

deyrnasiad yr hwn y darfu Saîmaneser, brenin Assyria,

gaethgludo Israel i Assyria (xv. 8, 10, 13, 14, 23, 25, 30;

xvii. 6).

Ni thorid ymaith freninoedd Judah mor aml gan angeu
gormesol a rhai Tsrael ; ond mae genym amryw esamplau

o hyn. Clwyfwyd Ahaziah, wyr Jehosaphat, yn farwol

gan Jehu, a bu farw yn fuan ar ol hyny (2 Bren. ix. 27).
' A phan welodd Athahah, mam Ahaziah, farw o'i mab, hi

a gyfododd, ac a ddifethodd yr holl had breninol ;' ond
Joas, maban-fab Ahaziah, a gipiwyd rhag ei dwylaw
gwaedlyd. Cymerodd Athaliah y Uywodraeth yn awr,

ond wedi teyrnasu chwech neu saith mlynedd hi gafodd

ei Uadd. Cafodd Joas, pan nad ydoedd ond bachgen, ei

ddyrchafu i'r orsedd, ond wedi iddo deyrnasu ddeugain
mlynedd, darfu ei weision gydfwriadu yn ei erbyn a'i

ladd (xiv. 1 9) ; a darfu i Amon, wyr Hezeciah, gyfarfod

â'r unrhyw ddiwedd (xxi. 23).

Mae yn rhaid y cadwai y fath sefyllfa pethau y ddwy
deyrnas mewn cyflwr truenus a pheU iawn yn ol.

Mae yn syn fod y rhif a ddywedir iddynt gael eu
caethgludo mor Ueied. Ar ol i Jerusalem gael ei gwar-
chae gan fyddin Nebuchodonosor rai blyneddau cyn
hyny, dywedir iddo ' ddwyn ymaith hoU Jerusalem, yr
hoU dywysogion hefyd, a'r holl gedyrn nerthol, sef deng
mil gaethion, a phob saer a gof, ni adawyd ond pobl

dlodion y wlad yno. Efe hefyd a ddug ymaith Joachin

i Babilon, a mam y brenin, a gwragedd y brenin, a'r

ystafeUyddion, a chedyrn y wlad, a ddug efe i gaethiwed
o Jerusalem i Babilon. A'r hoU wyr nerthol, sef saith

mil, y rhai oU oedd gryfion a rhyfelwyr, hwynt hwy a
ddug brenin Babilon yn gaeth i Babilon (2 Bren. xxiv.

14-16). Nid yw cyfanrif y rhifedi hyn ond 18,000.

Ond nid dyma ddiwedd y trychineb. Un flynedd ar

ddeg wedi hyn ail gymerwyd Jerusalem gan fyddin
Nebuchodonosor ar ol hir warchae. Dinystriwyd hi

y pryd hwn yn gwbl. Dyma ergyd gorphenol y farn-

edigaeth, a gellid tybied y byddai rhifedi y personau
a gaethghidid yn awr yn fawr, ond ni roddir un rhif yn
Llyfr y Breninoedd. Yr unig beth ddywedir yw, i'r

rhan arall o'r bobl a adawsid yn y ddinas, a'r ff'oaduriaid

a gUiasant at. frenin Babilon, gyda gweddiU y dyrfa,

gael eu dwyn ymaith gan Nebuzaradan y distain'

(xxv. 11).

Mae y prophwyd Jeremiah yn enwi tri caethgludiad
olynol o'r bobl—sef 3023, 832, a 745 : 'Yr hoU ddynion
hyn,' efe a chwanega, ' oedd 4600' (lü. 28-30); ond a
gadael fod y rhai hyn yn wahanol oddiwrth y rhai y
cyfeiriwyd attynt eisoes, ni wnant liosogi nemawr ar
rif y caethion. Mae yn anhawdd profi taw yr un
pobl oedd yr un o honynt a'r rhai enwir yn Llyfr y
Breninoedd.

Ni wna y rhifedi hyn gyfrif am gaethgludiad cenedl
gyfan, nac hyd yn od am boblogaeth Jerusalem ; etto
yrnddengys fod y wlad wedi cael i fesur helaeth ei ham-
ddifadu o'i thrigoUon. 'Ac,' medd yr hanesydd santaidd,
' o dlodion y wlad y gadawodd y distain rai yn winllan-
wyr, ac yn arddwyr' (1 Bren. xxv. 12); a darfu hyd yn

od iddynt hwy yn fuan wedi hyn adael y wlad, a myned
i waered i'r Aipht, lle, y mae'n debygol, y buant farw yn
druenus (Jer. xliii. 5-7; xliv. 1, 11-14, 26-28). Mae
yn debygol, yn wir, mewn canlyniad i'r cystuddiau
Uiosog a ddygwyddasant i deyrnas Judah, yn enwedig
yn mlyneddau olaf ei bodolaeth, pan y goresgynwyd hi

gan Pharaoh-Necho, brenin yr Aipht, ' a thorfeydd o'r

Caldeaid, a thorfeydd o'r Syriaid, a thorfeydd o'r Moab-
iaid, a thorfeydd o feibion Ámmon' (2 Bren. xxiv. 29-35;
XXV. 2), nid yn unig gallasai llawer gael eu Iladd neu eu

caethgludo, ond mae yn debygol y gwasgerid Uuoedd, ac

y flbent i wledydd eraill. Nid tybiaeth yn unig yw hyn,

ond ô'aith amlwg. Dywed Jeremiah :
' A phan glybu

yr holl luddewon y rhai oedd yn Moab, ac yn mysg
meibion Ammon, ac yn Edom, ac yn yr hoU wledydd, i

frenin Babilon adael gweddill o Judah, a gosod Gedaliah

yn Uywydd arnynt, hwy a gasglasant win a fíi'wythydd

haf lawer iawn' (xl. 11, 12) ; ac yn xliii. 5 sonia am 'holl

weddill Judah, y rhai a ddychwelasant oddiwrth yr hoU
genedloedd, Ue y gyrasid hwynt i aros yngwlad Judah.'

Darfu i niferi ddychwelyd
;
gallasai niferi hefyd fod yn

aros etto yn y gwledydd i ba rai yr aethent. Mae, wrth

gwrs, yn anmhosibl eu cyfrif

Pai'haodd caethiwed Babilon driugain mlynedd a deg;

ond tua diwedd yr amser hwnw darfu i'r Mediaid a'r

Persiaid ddymchwelyd ymerodraeth Babilon, a chyhoedd-
odd Cyrus, brenin Persia, ynghylch 536 c.c, orchymyn
yn awdurdodi, ac hyd yn od yn cefnogi, yr luddewon i

ddychwelyd i'w gwlad eu hunain, ac i aU adeiladu y deml
yn Jerusalem. O dan arweiniad ZorobabeI, Jesua yr

arch-ofleiriad, ac eraiU, fe ddychwelodd gan hyny o'r

caethion 'ddwy fil a deugain tri chant a thriugain, heblaw

eu gweision a'u morwynion, y rhai hyny oedd saith mil

tri chant a dau ar bymtheg a'r hugain ' (Ezra i. 1-4 ; ii.

1,2, 64, 65). Dug Ezra wedi hyn gyd ag ef dros 1754 o

wrrywaid (viii. 1-14, 18-20), a byddai yn ddiau nifer fawr

o fennywaid yn eu plith. Älae yn debygol hefyd i eraill

i fyned fynu o amser i'w gilydd, er nad oes genym hanes

nac am y ffaith nac am y rhifedi. Mae, fodd bynag,

hyd yn od y rhai hyn yn fwy mewn rhifedi na'r rhai a

enwir fel wedi cael eu caethgludo i Babilon ; ac y mae yn
eglur na ddarfu dim i lawer o'r luddewon gymeryd man-
tais ar y rhÿddid roddwyd iddynt i ddychwelyd i'w gwlad

eu hunain, ond arosasant ar ol yn Babilonia, a'r gwledydd
cymydogaethol, ac mae'n debygol iddynt ymseíydlu yno
yn gyfangwbl, ' heb ewyllysio,' fel .y dywed Josephus, ' i

adael eu meddianau' {Antíq. xi. 1. 3)—amgylchiadau a

helpant i ddangos fod y rhifedi a gaethgludwyd yn
ddechreuol yn Ilawer lliosocach na'r rhai a enwir yn
bendant. Yn amser Esther mae yn amlwg fod yr ludd-

ewon wedi eu gwasgaru yn eang dros ymerodraeth Persia,

ac yn Uiosog iawn o ran rhifedi (Esther iii. 8-9 ; viii.

9-17; ix. 1-10, 15, 16).

Cyíbdodd amgylchiadau a arweiniasant i ymsefyd-

liad rhifedi mawr o'r luddewon mewn rhanau eraül o'r

wlad, megis yn yr Aipht, yn enwedig yn AIexandria, yn

Antiochia, a Uefydd eraiU yn Syria, yn Asia Leiaf, yn

Macedonia, yn Groeg, ac yn Itali. Ar ddydd y Pentecost
' yr oedd yn trigo yn Jerusalem luddewon, gwyr buch-

eddol bob cenedl dan y nef ; Parthiaid, a Mediaid, ac

Elamitiaid, a thrigolion Mesopotiimia, a Judea, a Cappa-

docia, Pontus, ac Asia, Phrygia, a Pamphylia, yr Aipht,

39
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a pharthau Libya, yr hon sydd gerllaw Cyrene, a dyeithr-

iaid Rufeinwyr, luddewon a phroselytiaid, Cretiaid, ac

Arabiaid' (Act. ii. 5, 9-11). ' Canys,' meddai lago yn y
cyfaríbd yn Jerusalem, 'y mae i Moses yn mhob dinas, er

yr hen amseroedd, rai a'i pregethant ef, gan fod yn ei

ddarllen yn y synagogau bob sabbath' (Act. xv. 21); ac

yr ydym yn ganlyuol yn cael y cyfarfyddai Paul a'i gyd-

lafurwyr ag luddewon braidd yn mhob man yr ymwelent

ag ef, a phregethent yn gyíFredin yn eu synagogau. Philo,

ac yn ol ei dystiolaeth ef Brenin Agrippa, a sonia mewn
iaith gref am rifedi Ihosog o'r luddewon ac oeddynt wedi

ymseíydlu mewn gwledydd eraill (Lardner, ]Vorks, i. 108).

Yr achos dechreuol a mwyaf uniongyrchol o gaethiwed

Judah ac Israel ydoedd eüun-addohaeth, a thyma'r gosb

a ddyoddefasaut am eu drygioni, ac yn benaf am eu

heilun-addoliaeth, i ba un yr oeddynt yn dueddol bron

trwy ystod yr oll o'u bodolaeth fel cenedl ; a dywedir i'r

gosb eu llwyr ddiwygio oddiwrth y pechod hwn. Er i

lawer yn amser Antiochus Epiphanes roddi ufudd-dod

i'w orchymynion anghyfiawn, ac aberthu i eilunod, etto

eíFaith gorfodaeth oedd hyny, ac fel cenedl darfu iddynt

'wrthwynebu hyd at waed' (1 Maccab. i. 41-43). Ar
achlysuron eraiU dangosant yr atgasrwydd mwyaf at

eihm-addohaeth, ac y maent am oesoedd wedi profi eu

hunain yn dystion byw yn ei erbyn. Mae y ffaith yn un
hynod fel cyferbyniad i'w gogwyddiad blaenorol tuag atto.

Tueddir ni hefyd i feddwl y cynwysai caethiwed Babi-

lon gynllun mawr o drugaredd, gan y profasai yn brif

achos o wasgariad yr luddewon yn mhlith y cenedloedd.

Yr oeddynt wedi cael eu dewis gan Dduw i ddiogelu y
wir grefydd, ac fel y cyfryw yr oeddynt wedi cael eu

neiUduo oddiwrth genedloedd eraill y ddaiar :
' Wele,'

medd Balaam, 'bobl yn preswyho eu hun, ac heb eu

cyfrif gyd á'r cenedloedd' (Num. xxiii. 9). Yn eu cyflwr

o ymneillduad nid oedd ganddynt lawer o ddylanwad er

da ar genedloedd eraill. Ond yr oedd amser yn agoshau

pan na fyddent mwy yn bobl neillduol i Dduw—pan y
derbynid y cenedloedd i'r eglwys fel hwythau. Yn awr
yr oedd gwasgariad yr luddewon yn mhhth y cenedloedd

yn foddion cymhwys iawn i barotoi y fíbrdd ar gyfer yr

amgylchiad hwn. Yr oedd yn gyfaddas i daenu gwybod-
aeth am wir grefydd yn y byd cenedlig; i enuiU proselyt-

iaid o hono at luddewaeth ; i gyfodi mewn Uawer o lef-

ydd bersonau, luddewon ueu broselytiaid, y rhai, trwy
eu gwybodaeth flaenorol a'u hyfíbrddiad, oeddynt mewn
mesur yn barod i ddeaU a derbyn athrawiaethau yr

oruchwyhaeth newydd, tra yr oedd eu synagogau yn
. Uefydd cyfleus i bregethu ynddynt. Er i'r luddewon yn
Palestina a gwledydd eraill brofi eu hunain y gelynion

chwerwaf i Gristionogaeth, etto cyfansoddeut hwy a'u

proselytiaid efallai ran fawr o'u dychweledigion. Mae'r
Epistol at yr Hebreaid; annerchiad lago, 'At y deuddeg
llwyth sydd ar wasgar

;

' ac annerchiad Epistol Cyntaf
Pedr, 'At y dyeithriaid sydd ar wasgar trwy Pontus,

Galatia, Cappadocia, Asia, a Bithynia
;

' ac y mae Uawer
o'r hanesion sydd genym am lafur yr apostol Paul, ac

hyd yn od y gofid a achosai y dysgawdwyr luddewig
iddo, yn gynifer o brofion o hyn. Gau fod sefyllfa ddaiar-

yddol Canaan yn ei chyfaddasu ar gyfer taenu Cristion-

ogaeth dros y byd, felly yr oedd gwasgariad yr luddewon
Ín mhhth gwahanol genedloedd yn cyunorthwyo i gyr-
aedd yr un amcan, a ohwedi ei fwriadu gan ragluniaeth

i fod felly; ac o'r gwasgariad hwn caethiwed Babilon
ydoedd yr achos cyntaf a'r prif achos hefyd. Mae yn
rhaid fod cenadon yr amser presenol, pan gyrhaeddant
faes eu Uafur, yn teimlo yn ddirfawr wrth weled y tywyll-

wch dudew yn mha un y cant y paganiaid, tra y cai

pregethwyr cyntaf yr efengyl ryw radd o oleuni yn mhob
man Ile yr aent, fel ' parotoad efengyl tangnefedd.

Mae yn amgylchiad hynod na ddarfu i'r luddewon
erioed, nac yn eu caethiwed na'u gwasgariad, fel cenedl-

oedd caethgludedig eraiU, gael eu llyncu i fynu gan y
bobl yn mhlith y rhai y trigent, ond parhaent i fod yu
bobl neillduol ac ar wahan oddiwrth eraill. GaUasai fod

eithriadau imigol i hyn.ond parhaodd y genedl fel y cyfryw
ar wahan. Rhwystrwyd eu llyuciad i fyuu gau genedloedd
paganaidd, a'u difodiad canlyuol fel pobl ueillduol, trwy
seremoni yr enwaediad, trwy waharddiad amryw fwydydd
y rhai a ddefnyddid gan geuedloedd eraiU, a thrwy lawer

ddefodau seremoniol, rhai o ddwyfol osodiad, ac eraill o

osodiad dyuol ; ac hefyd, fe ellir yn hawdd dybied, gan
ragluniaeth ueillduol Duw, er mwyn cyrhaedd Uawer o

amcanion arbenig. Oud gan nad pa beth ydyw yr achos,

mae yr luddewon yn parhau trwy yr holl fyd yn bobl ar

wahan oddiwrth eraill.

Ar ol dychweliad yr luddewon o gaethiwed yn Babi-

lon, daeth Judea i fod yn dalaeth o ymerodraeth Persia

;

ond er yn ddarostyugedig i Persia, ac yn talu teyrnged
iddi, mwynhaent eu rhyddid crefyddol, a Ilywodraethid

hwynt i raddau helaeth gan eu cyfreithiau eu huuaiu

;

ac yr oedd eu llywodraethwyr, er y gweithredent trwy
riuwedd comisiwn oddiwrth freninoedd Persia, o'u cenedl

eu hunaiu, megis ZorobabeI a Nehemiah (Ezra i. ; ii. 63 ;

iii.; iv. 13 ; vii. 24 ; Neh. v. 14, 18 ; viii. 9).

Parhaodd pethau yn y sefyllfa hon am o gylch 206 o

fiyueddau, hyd amser AIexander Fawr, yr hwn a ddym-
chwelodd ymerodraeth Persia C.C. 330 ; ac ar ol ei farw-

olaeth ef daeth Judea i fod un amser yu ddarostyngedig

i freninoedd yr Aipht, ac ar amser arall i freninoedd

Syria, yn ol fel y Ilwyddai y naill neu y Ilall i estyn ei

Iywodraeth drosti ; ac er yr ymddygent yn gyfeillgar

tuag at yr luddewon, dyoddefasaut yn druenus yn y
rhyfeloedd rhyngddynt, gau fod eu gwlad yn aml yu
rhyfel-faes eu gwahanol frwydrau.

Yughylch 170 c.c. dechi'euodd Antiochus Epiphanes
erledigaeth greulon yn erbyn yr luddewon a'u crefydd

(1 Maccab. i. 20-64) ; ond darfu i Judas Maccabaeus,

gan arwain ei gydwladwyr, ymladd dros eu crefydd a'u

rhyddid ; ac er iddo ef a'i frodyr yn y rhyfeloedd meithion

a gaulyuasaut, gael uaill ai eu lladd mewn brwydr neu eu

bradwrus lofruddio, etto, ar ol Ilawer math o ymdrech,

Ilwyddasant i daflu iau Syria oddiar eu gyddfau, ac i

sefydlu annibynaeth eu gwlad.

Cyrhaeddodd y teulu Asmonean, fel y cyfenwid y
Maccabeaid, y brif Iywodraeth ; a chan y perthynent i

urdd yr offeiriadaeth, uuasant yn eu personau eu huuain

swyddi Uywodraethwr ac arch-offeiiiad. Gwisgodd Aris-

tobulus, un o'r hil, y titl o freniu, ac felly daeth Ilywodr-

aeth Judea i fod uuwaith yn ychwaneg yn unbenaeth.

Parhaodd llywodraeth y teulu Asmonean am 126 o

flyneddau o'r amser y cyfododd Judas Maccabseus arfau

yn erbyu Autiochus Epiphanes. Amser rhyfel bron par-

haus ydoedd hi y pryd hwnw, a chwedi hyny o ymrafael-

iou cyson a diderfyn yn eu plith eu hunaiu.
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Y Bhufeiiiiaid, y rhai a wahoddasid rai bljneddau
cyn hyiiy i gynorthwyo un blaid yn erbyn y llall, a
gymerasant achlysur oddiwrth y cwerylon a gyfodent

yn y teulu breuinol, i ymyraeth yn eu matterion, a
thraws-symudasant lywodraeth Judea i Herod, mab
Autipater, Idumead, yr hwn, fel Idumeaid eraill, ydoedd
wedi ymostwng i'r grefydd luddewig. Tua diwedd ei

deyrnasiad ef y ganwyd lesu Grist.

Ar farwolaeth Herod rhanwyd ei deyrnas. Cafodd
el fab Archelaus Judea fel ei ran ef; appwyntiwyd Herod
Antipas yn detrarch ar Galüea; a Phyhp, mab arall iddo,

a wnawd yn detrarch Itursea a Trachonitis ar y dwyrain
i'r lorddonen. Gwnawd Uawer o gyfnewidiadau wedi
hyn yn llywodraethau disgynyddion Herod, ond nis

gallwn roddi manylion yn eu cylch. [Herod.] Digon
yw dweud i Archelaus, ar ol teymasu ynghylch deng
mlynedd, gael ei amddifadu o'i deyrnas, yr hon oedd wedi
ei chysylltu ar y cyntaf â thalaeth Syria, ond wedi hyn
cyfansodddwyd hi yn dalaeth Bufeinig ar wahan, a than
'pro-curator neu raglaw (Joseph, Antig. xvii. 13. 5 ; xviii.

1. 1. c. 1. 2). Yn amser ein Harglwydd, yr oedd Pontius
Pilat yn llywodraethwr Judea, ac yn mhlith ei ganlyn-
wyr y sonir am danynt yn y T. N. enwir Felix a Festus
ger bron yr hwn y dygwyd Paul.

Yr oedd yr luddewon wedi bod bob amser yn anes-

mwyth dan yr iau Rufeinig; a darfu eu hanniddigrwydd
yn y diwedd gyrhaedd y fath nerth fel y cymerasant
arfau yn erbyn y Rhufeiniaid ; ond er iddynt eu gwrth-
wynebu yn y modd gwrolaf, gorchfygwyd hwynt yn
gyfangwbl gan y byddinoedd Rhufeinig dan Yespasian
a'i fab Titus. Yn o.c. 70 cymerwyd Jerusalem, a Uosg-
wyd y deml ; lladdwyd tyrfaoedd o'r luddewon neu
cawsant eu gwerthu i gaethiwed ; dinystriwyd ffurf-

Iywodraeth yr luddewon ; a byth er hyny maent wedi
bod yn wasgaredig dros wyneb y ddaiar, heb un wlad a
allasent alw yn eiddo iddynt eu hunain, ' yn syndod, yn
ddiareb, ac yn watwor-gerdd, yn mhlith yr holl bobloedd

y rhai yr arweiniodd yr Arglwydd hwynt attynt' (Deut.

xxviii. 37).

HE'BRON, dinas yn neheubarth Canaan, yn ngwas-
tadedd Mamre (Gen. xiii. 18 ; xviii. 1), oddeutu taith saith

awr Jerusalem. Mae hi yn ddinas hen iawn, gan iddi

gael ei hadeiladu saith mlynedd cyn Zoan yn yr Aipht
(Num. xiii. 22). Gelwid hi ar y dechreu yn ' Ririath-

Arba' (dinas Arba), yr hwn Arba oedd wr mawr yn mysg
yr Anaciaid' (Jos. xiv. 15). Yma y bu yn preswylio y
patrieirch Abraham, Isaac, a Jacob, ac yma hefyd y
claddwyd hwynt oll, ac hefyd eu gwragedd (Gen. xxiii.

XXV. 9, 10; XXXV. 27-29 ; xxxvii. 14; xlix. 31 ; 1. 13).

Yma y teyrnasodd Dafydd saith mlynedd a hanner cyn
iddo ddyfod yn frenin ar Israel (2 Sam. iL 11). Yma y
cyfododd Absalom faner gwrthryfel yn erbyn Dafydd ei

dad, ac y gosododd ei hun i fynu yn frenin (xv. 10). Yn
amser y caethiwed darfu i'r Edomiaid ei hennill, a'i

gwneud yn brif ddinas iddynt ; wedi hyny, ynghylch
164 C.C., Judas Maccabseus ' a aeth allan tua'r dehau yn
erbjm meibion Esau, ac yno efe a oresgynodd Hebron
a'i phentrefydd, ac a dynodd i lawr ei chastell hi, a'i

thyrau hi a losgodd efe oddi amgylch (1 Maccab. v. 65).

Nid oes dim son am Hebron yn y T. N.
Mae Hebron etto yn le go ddyddorol, ac mewn

rhan yn ddiau oddiwrth adgofion hanesyddol. Gorwedd

mewn dyífryn dwfn cul, ac i lawr yn ystlysau llethrog y
dyíFryn. Mae y tai i gyd o geryg, yn uchel, a chwedi
eu hadeiladu yn dda, a ííenestri a nenau gwastad, ac ar

y nenau mae doines bychain, weithiau ddau neu dri i un
t, duU adeiladu ac sydd yn neiliduol i Judea ; o'r hyn
lleiaf nid oedd Dr. Robinson yn cofio iddo weled dim
cyffelyb yn mhellach tua'r gogledd na Nabulus. Mae
yn rhoddi golwg darawiadol i'r Ue.

Oud y man hynotaf yn Hebron ydyw yr Haram neu y
Lle Santaidd, fel ei gelwir, a Ue y dywedir i Abraham ac

aelodau eraiU ei deulu gael eu claddu. Yn aUanol mae iddo
Smî 'parallelogram, oddeutu 200 o droedfeddi o hyd, a 1 15

led. Mae ei uchder, oherwydd anwastadrwydd y tir,

yn amrywio ; ond gall fod y mur o gylch 60 troedfedd,

a'i gymeryd yn y canol. Ffurfia fath o warcheidwaith
bychan, ac fel y cyfryw mae wedi cael ei ddefnyddio fwy
uac unwaith yn ystod y blyneddau diweddaf. Dengys

y gwaelod arwyddion o hynafiaeth mawr, ond ymddengys
gweithiau diweddarach tuag i fynu. Mae yr hen geryg
yn fawrion iawn, a chwedi eu hevelo ar eu hymylau yn
01 duU y Pheniciaid. Mae grooves wedi cael eu gwneud
mewn rhai o honynt gan y cn, i wneud iddynt gyfateb
i'r rhai Uai uwch ben ; ond gwelir eu gwir faintioli wrth
nesu attynt. Yr oedd un, yr hwn a ymddangosai y
mwyaf, yn 38 troedfedd o hyd wrth 3 troedfedd a 4

modfedd o ddyfnder. Nid yw y rhan hon o'r gwaith na
Christionogol na Saracenic, ac yn ol pob tebygolrwydd

y mae cyn' hened ac amserau y breninoedd luddewig.
Mae hyn yn fwy tebygol, gan y sonia Josephus am fod

cofgolofnau Abraham a'i ddisgynyddion, ac oeddynt wedi
eu cyfodi uwch ben eu beddau, yn cael eu dangos yn ei

amser ef, 'a'u bod wedi eu gwneud o'r marmor goreu, a
chwedi eu gweithio yn y modd goreu' {Wars, iv. 9-7).

Cyfeirir at fodolaeth y cyfryw weithiau gan bererinion a
theithwyr Cristionogol o ddyddiau Jerome hyd yn bres-

enol. Nid yw y tyrau wrth gonglau y cyntedd yn gym-
mesur. Defnyddir dau o honynt yn bresenol i alw y
Mahometaniaid i weddi.

Pa un a ydyw yr adeilad hwn uwch ben jr ogof yn
Machpelah, yr hwn. a sicrhaodd meibion Heth yn gladdfa

i Abraham, mae yn anmhosibl dweud; ond nis gwyddom
am un rheswm i amheu yr hen draddodiad sefydledig ar

y matter ; os efe ydyw y Ue, rhaid yw ei gyfrif yn llecyn

dyddorol iawi (Robinson, i?es. i 314; ii. 433, 435; WUson,
i. 326, 366).

Mae luddewon a Christionogion wedi cael eu cau allan

yn ofalus o sanctum., neu ran fewnol yr adeilad. O fewn
ei derfynau cysegredig nid oes am 600 o flyneddau uri

Europead, oddigerth yn Uadradaidd, wedi gosod ei droed.

Nid oes ond tri hanes mewn amser diweddar wedi cael eu
rhoddi am y tufewn ; un byr iawn ac anrhefnus gan was
Italaidd Mr. Banks ; un arall gan oífeiriad Saisonig, y
Parch.Vere Monro, yr hwn nid ymddengys yn siarad oddi

ar ei wybodaeth ei hun ; a'r trydydd gan Ali Bey, gwrth-

giliwr Spanish. Ond o'r diwedd yn Ebrill, 1862, er nad
heb drafíerth mawr a Uawer o ddyfais, caniatawyd i

Dywysog Cymru, a'i gaulynwyr, o ba rai yr oedd y
Parch. Dr. Stanley yn un, i fyned mewn, a gweled yr oU

a ganiatteir i'r Mahometaniaid eu hunain i'w weled, ac y
mae genym yr hanes canlynoi am dano gan y boneddwr
uchod, fel y tybiwn.

Wedi dweud fod y Tywysog a'i ganlynwyr wedi cael
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eu harwain gan gorph o filwyr i enau j cynteddau sant-

aidd, â rhag ei flaen fel hyn :
' Ar ben y grisiau, y rhai,

trwy eu hir esgyniad, ddangosent fod esgynlawr y mosgue

ar lechwedd uchaf y bryn, ac o ganlyniad uwchlaw y
leveì, Ue, os yn un man, y cawsid yr ogof gysegredig,

aethom i gynteddau y mosgue ei hun, a derbyniwyd ni

gan un o'i gwarcheidwyr, disgynydd oddiwrth un o

gymdeithion Mahommed, gyd â'r boneddigrwydd mwyaf
o'i du ef, er nad heb ocheneidiau dyfnion oddiwrth rai

o'i weision, ac yn cael eu haiJ-ddyblu fel yr oeddym yn
syniud o un man cysegredig i'r Uall. Aethom, heb ein

hesgidiau, trwy gyntedd agored, i'r mosgue. Gyda golwg
ar yr adeilad ei hun, daeth dau beth yn union yn amlwg:
yn gyntaf, ei fod yn wreiddiol yn eglwys Byzantine.

Mae hyn yn eglur i bwy bynag a welodd gathedral St.

Sophia yn Nghaercystenyn, a'r eglwysi mynachaidd ar

Fynydd Athos, oddiwrth y portico a'r pedwar piler yn
y nave. Yn ail, ei bod wedi cael ei throi ar amser llawer

diweddarach yn mosque. Dynodir hyn gan yr arches
pigfain a rhyw bethau eraill. Cymer yr adeilad i fynu
oddeutu un rhan o dair o'r esgynlawr. Af rhagof i

ddarlunio ei berthynas â beddau y patrieirch. Y portico
nesaf i mewn ydyw o'r rhai allanol, y rhai a gynwysant
y ddau gyntaf Ar y recess ar y llaw ddehau y dywedir
füd bedd Abraham, ac ar yr un aswy, bedd Sarah, wedi
eu diogelu â phyrth arian. Ceisiwyd genym beidio myned
mewn i'r shrine a gynwysai fedd Sarah, gan taw benny

w

ydoedd. Agorwyd shrine Abraham, ar ol ychydig o betrus-
der,ac ar ol dyrchafu gweddi at y patriarcii i roddi ei genad,
ac aethom i mewn iddo. Mae yr ystafell wedi ei gwynebu
â marmor. Mae y bedd yn gynwysedig o adeUad ar lun
arch neu goffin, fel y rhan fwyaf o feddau Mahometaniaid,
a chwedi ei wneud-o geryg neu farmor wedi eu plastero, a
charpedi wedi eu taenu drosto—carpedi gwyrdd, a chwedi
eu emhroidero ag aur. Dywedir i'r tri sydd yn cuddio y
bedd hwn gael eu rhoddi gan Mohammed II., SeUm I.,

a'r sultan dweddar Abdul Medjid. Prin mae eisiau i mi

ddweud nad ydys yn proífesu fod y bedd-faen hwn ragor
nac un gwag, wedi ei gyfodi uwch ben y bedd gwirion-
eddol, yr hwn sydd o dano. Ond yr oedd yn anmhosibl
peidio teimlo iasau o deimlad anarferol pan yn seíyU mor
agos i'r fath fan—teimlad, mi allaf ychwanegu, wedi ei

fwyhau gan yr amgylchiad anarferol ac ydoedd wedi peri

agoryd pyrth y Ue cysegredig, sef presenoldeb ' mab
hynaf Brenines Lloegr,' ac nid ar gyfrif neb Uai y caw-
sant eu taflu yn agored. O'r tu fewn i'r eglwys neu'r

mnsque y dangoswyd i ni, yr un modd, feddau Isaac a Ee-
beccah. Gwahaniaethent oddiwrth y ddau eraiU trwy eu
bod wedi cael eu gosod dan wahanol gapeU, a chwedi eu
cau â phyrth haiarn ac nid arian. Nid oedd caniatad i

ni fyned i mewn i shrine bedd Rebeccah oblegid yr un
rheswm ac a roddid dros ymgadw oddiwrth Sarah. Ond
pan ofynasom am gael gweled bedd Isaac, dymunwyd
arnorn beidio, ac wrth yn syn ofyn paham y gwrth-
wynebid cais i weled bedd un Uawer Uai enwog na'i dad,

yr atteb a gawsom oedd fod y gwrthwyneb-
rwydd yn cyfodi oddiar y gwahaniaeth yn
nghymeriad y ddau batriarch :

—

y-i ' "Yr oedd Abraham yn Uawn caredigrwydd

;

yr oedd wedi gwrthwynebu penderfyniad Duw
yn erbyn Sodom a Gomorrah ; daioui ei hun
ydoedd, ac edrychai dros unrhyw dramgwydd.
Ond yr oedd Isaac yn ddiarebol o eiddigeddus,

ac yr oedd yn beryghis iawn i'w gyífroi. Pan
gynygodd Ibrahim Pasha (fel gorchfygwr Pales-

tina) fyned i mewn, gyrwyd ef aUan gan Isaac,

a syrthiodd yn ei ol fel pe wedi ei daro gan
daran-foUt."

' Nid yw y capel mewn gwirionedd yn cyn-

wys dim dyddorol; ond yr wyf yn crybwyU yr
ystori hon er mwyn y syniad hynod a ddatgan,

ac hefyd oblegid yr esponia yn eglur y teimlad

neUlduol ac ydoedd wedi tueddu i ddiogelu

cysegrwydd y Ue, sef teimlad o ofn parchus

—

yn ymylu ar arswyd y personau hynodfawr oedd
o danynt, a'r rhai a wnaent, fel y tybid, deimlo

unrhyw anmharch a ddangosid i'w beddau, ac

y gwnaent ymddial o'i herwydd.
' Dangoswyd beddau Jacob a Leah mewn

recesses a gyfatebai i rai Abraham a Sarah, ond
mewn ystafeU ar wahan, gyferbyn a'r íynedfa i'r mosque.

Yn erbyn bedd Leah, fel yr ymddangosai trwy y porth,

yr oedd dwy faner Averdd yn pwyso, dechreuad ac ystyr

pa un oeddynt anadnabyddus. Agorwyd pyrth sìirine

Jacob yn rhwydd, ond nid yw yn gaìw am un sylw
neiUduol.

' CybeUed a hyn mae cofgolofnau y mosque yn cyduno
â'r hanes Beiblaidd, fel y rhoddwyd ef uchod. Mae y
gwahaniaeth sydd yn canlyn, fel yr hysbysir fi gan Dr.

iíosen, wedi ei sylfaenu ar draddodiad cytt'redinol y wlad
(wedi ei gyfiawnhau efallai gan ymadrodd tywyll o eiddo

Josephus), i gorph Joseph, ar ol cael ei osod yn Sichem
(Jos. xxiv. 34), gael ei drosglwyddo wedi hyny i Hebron.
Ond y mae sefyllfa neiUduol y beddi'od dywededig hyn
yn cyduuo â chymeriad eithriadol y traddodiad. Y mae
mewn ystafeU nen-gron gysyUtiedig â'r cyntedd a'r ochr

aUanol, a chyrhaeddir ef trwy dwU wedi ei dori yn y
mur trwchus ei hun, ac feUy yn weledig ar y tu aUan i

ochr ddeheuol y mur. Mae yn Uai costus na'r UeiU ; ac
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y mae yn hynod er fod enw ei wraig (yn ol yr hanes

Mahometanaidd, Zuleika) yn cael ei osod yn y certifi-

cate a roddir i'r pererinion a fyddont wedi ymweled â'r

mosgue, ua ddangosir un bedd yn dwyn yr enw hwnw.
Ni ddangoswyd i ni ddim beddau eraül yn y mosgue.

Dau, yn debyg i rai Isaac a Rebeccah, y rhai a welwyd
gan un o'n cymdeithion o fewn mosque bychan yn ymyl,

a esponiwyd i ni wedi hyn fel rhai addurniadol.
' Gwelir nad oes dim cyfeirlad wedi cael ei wneud hyd

yn hyn at y peth mwyaf dyddorol i bawb o honom—sef

yr ogof gysegredig ei hun yn yr hon y gellir credu fod

un o leiaf o'r teuhi patriarchaidd yn gorwedd—corph

pereiddiedig Jacob. Gellir tybied yn rhwydd taw at y
gwi'thrych hyn yr oedd ein holl chwiliadau a'n gofyniadau

wedi cael eu cyfeirio. ün arwydd yn unig o fodolaeth

yr ogof oddi danom ydoedd yn weledig. O'r tu fewn i'r

mosqiie, wrth gongl sJirine Abraham, yr oedd twll bychan
cylchog, oddeutu wyth modfedd yn groes iddo, o ba un
yr oedd un droedfedd uwchlaw y palmant wedi ei wneud

faensaerniaeth cadarn, ond rhan isaf yr hwn, cybelled

ac y medrem ni weled, ydoedd yn gynwysedig o'r graig

ei hun. Ymddangosai y ceudod hyn yn agor i ryw le

tywyll o danodd, ac nis gall y lle hwnw (yr hwn a gredai

gwarcheidwyr y mosque fod yn ymestyn dan yr holl

esgynlawr) fod ddim yn amgen na hen ogof Machpelah.
Dyma yr unig agoi'iad a adwaenai y gwarcheidwyr. Un
waith, meddent hwy, oddeutu 2500 o flyneddau yn ol,

treiddiasai gwas i ryw frenin mawr trwy ryw fynedfa

arall. Disgynodd yn y meddiant o'i synwyrau, ac yr oedd
yn dew anarferol ; dychwelodd yn ddall, yn fyddar, yn
wywedig, ac yn gloíí'. Er hyny mae y fynedfa wedi ei

ei chau i fynu, a'r agoriad yma yn unig sydd wedi ei

adael, er mwyn, mewn rhan, gadael lle i awyr santaidd

yr ogof i ddianc i'r mosque, a chael ei arogli gan y íFydd-

loniaid ; ac mewn rhan hefyd er mwyn gollwng lamp i

lawr wrth gadwyn a welsom yn grogedig wi'th enau yr

agoriad, er Uosgi uwch beu y bedd cysegredig. Gofÿn-
asom a allasid dim ei goleuo yn awr. " Na elhr," oedd
atteb; " mae y sant yn hoffi cael lamp yn y nos, ond nid

ar ganol dydd." Mae yn rhaid i ni a'r byd oddi allan

ymfoddloni ar y cipolwg a gafwyd ar y twîl tywyll-ddu

hyny. Gall fod agoriadau eraill yn bodoli, neu wedi
bodoh, a gwnai y wybodaeth a gyrhaeddasom ynghylch
gwahanol ranau yr esgynlawr ein galluogi i ddangos Ue
gellid dysgwyl eu cael ; ond cred pawb yn bresenol ar y
pryd oedd nad oes un fynedfa arall yn adnabyddus i'r

Mahometaniaid eu hunain. Mae y dychryn amlwg at

ba un yr ydwyf eisoes wedi cyfeirio yn ddigon o sicrwydd

ynddo ei hun na wnaent, pe gallent, fyned i mewn i'r

ogof, ac y mae iaith hanesyddiaeth Arabaidd y mosque
yn rhedeg yn yr un cyfeiryd' {Times, Ebrill 16, 1862).

Mae poblogaeth Hebron yn gryn fawr. Mae yn gyn-
wysedig yn benaf o Fahometaniaid. Mae hefyd gymun-
deb bychan ond tlawd o luddewon, ac yn gynwysedig o

gylch 250 o eneidiau. Gyd ag eithriad neu ddwy, ystyr-

ient yn anheilwng o'r dyben santaidd oedd ganddynt
mewn golwg wrth ymsefydlu yn Palestina—sef wylo a
galaru uwch ben ei hanghyfanedd-dra yn ymyl beddau

y patrieirch—i gymeryd rhan mewn un gorchwyl tym-
horol, a chynnalir hwynt bron yn gyfangwbl trwy y cyf-

raniadau a ddanfonir iddynt o wledydd tramor, megis
llawer o'u brodyr yn Jerusalem. Nid oes yn awr ddim

Cristionogion yn hoU ardal Hebron (Robinson, lies. ii.

317, 453; Wilson, i. 372).

Mae golwg gyfrifol ar bazaars neu siopau y dref, ac

ymddengys fod Ilawer iawn o fasnach yn cael ei dwyn
yn mlaen gan y bobl a'u mynychant (Wilson, i. 361).

Mae y wlad o amgylch Hebron yn Uawn gwinllanoedd
ac olewlanoedd

; y cyntaf yn benaf yn y dyfíryn, a'r olaf

ar hyd lechweddi y bryniau, y rhai ydynt wedi cael eu
gosod allan yn terraces mewn Ilawer o fanau. Mae y gwin-
Ilanoedd yn rhai gwych iawn, ac yn cynyrchu y grawn-
sypiau goreu yn y wlad. Golygir taw dyffiyn Escol yr
H. D. ydyw y dyffiyn, o ba un y dug yr yspiwyr y grawn-
sypiau i Cedes (gwel Gen. xiv. 13, 24 ; Num. xiii. 22-24).
Mae yn mhob gwinllan d bychan neu dwr o geryg, yr
hwn a ettyb y dyben o drigle i'r gwyliwr ; ac yn amser

y cynhauaf gwin dywedwyd wrth Dr. Robinson fod trig-

olion Hebron yn myned allan ac yn trigo yn y tai hyn,
ac i fod y dref bron yn anghyfanedd. Mae ffirwythau y
dyffi-yn yn parhau i ddwyn y cýmeriad uchel oedd iddynt
yn yr hen amser gynt ; nid yn unig y mae y gwinwydd
a'r olewydd yn tyfu yma yn dew a rhonc, ond y ffigys-

bren a'r pomgranadau, yn gystal ac apricots a quinces, a'r

cyfryw Ôrwyth-goedydd (Robinson, i. Ees. 314, 316';

Wilson, i. 381).

Mae dau lyn o'r tu allan i Hebron, yr Uchaf a'r Isaf

;

yr olaf yw y mwyaf o'r ddau. Mesura 133 o droedfeddi
ar bob ochr : ei ddyfnder yw 2 1 o droedfeddi ac 8 mod-
fedd ; mae dyfnder y dwfr yn amrywio ar wahanol
amserau o'r flwyddyn, a gwlybanrwydd neu sychder y
tymhor. Mae gwaelod y Ilyn neu y tanh hwn yn profi

ei hynafiaeth mawr. Mae rhanau uchaf lining y mur a'r

coping wedi cael eu hadgyweirio yn fynych ; cybelled ac

y gellir eu gweled, maent o wneuthuriad diweddar. Wrth
ddau o'r conglau mae grisiau, pedair ar hugain mewn
rhifedi, yn arwain lawr at y dwîr. Mae y llyn arall yn
Ilai, gan na fesur ond 85 o di'oedfeddi wrth 55, a 18^
o droedfeddi o ddyfnder. Nid yw y llynoedd hyn yn
cael eu Uanw gan ffynonau parhaus, ond dibynant ar y
gwlawogydd am eu llanw ; amgylchiad yr hon, ar dym-
horau o sychder, raid fod yn achos o anghyfleusdra mawr
i'r trigolion. Gan fod y tanlcs yma yn hen iawn, digon
tebygol taw un o honynt ydoedd 'llyn Hebron,' uwch
ben yr hwn y crogodd Dafydd lofruddwyr Isboseth (2

Sam. iv. 12; Robinson, Bes. ii. 432 ; Wilson, i. 368).

HEL'BON, lle yn Syria, ac yn nodedig am ragoriaeth

ei win. Mae yno ddyffiyn o gylch taith tair awr a

hanner ar y gogledd i Damascus, yr hwn a elwir Helbon
neu Halbon, ac y mae hefyd bentref o'r un enw. Mae y
dyfíryn yn waith awr neu ragor o deithio o hyd, a

gwrteithir pob rhan o hono yn dda. Yn y rhan ogleddol

mae amryw o goed loalnut, ac hefyd goedydd apricot, a

ffi-wyth-goedydd eraill. Trwy yr oU o'r dyffiyn mae y
gwinllanoedd yn cael eu cadw yn eithaf trefnus. Mae
pob man yn cael ei blanu â'r winwydden. Mae Ilefydd

mor serth fel mai braidd y medr y ginllanydd eu cyr-

haedd yn cael eu gwneud i gynyrchu digon o rawn-

sypiau. Y winwydden yw prif gynyrch y dyffryn. Yn
Damascus mae y grawn-sypiau mewn bri ar gyfrif eu

blas- bras, ac o hwynt y gwneir gwin mwyaf prisfawr

y wlad.

Mae pentref Helbon yn gyfleuedig tua chanol y dyff-

ryn. Mae llawer o adfeiliau ynddo ac o'i ddeutu, ond y
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rhan íyaf mewn cyflwr adtëiliedig; ac y mae meini,

penynau, /nezes, a cholofnau drylliedig wedi caej eu gosod

yn muriau y tai presenol. Ar y tu gorllewinol i'r pentref

y mae adfail eang, a thybir taw teml ydyw a safai yno

gynt. Ar rai o'r hlochs mae argraphau Groeg, ond nid

ydynt mwyach yn ddarllenadwy.

Ýr ydym yn barnu íbd Ue i gasglu taw Helbon yr

Ysgrythyr yw y Ue hwn. Pan yn son am Tyrus, dywed
Ezeciel, ' Damascus oedd dy farchnadydd am win Helbon,

a gwlan gwyn ' (xxvii. 1 8). Mae gwin Helbon yn parhau

i fod mewn bri, ac mae yn rhaid taw trwy Damascus y
ceid ef rwyddaf.

Yr ydys, fodd bynag, wedi tybied yn gyffredin taw
Aleppo ydyw Helbon yr Ysgrythyr ; ac y mae yn wir y
gallai Aleppo {Haleb yn Arabic) gynrychioli Helbon yr

Ysgrythyr ; ond yn awr, o leiaf, nid yw Aleppo yn
cynyrchu ond ychydig win, ac nid ydyw yr ychydig

hwnw ond un tlawd, ac nid yw Damascus y ffordd nat-

uriol a mwyaf cyíleus i gario masnach yn mlaen rhwng
Aleppo a Tyrus.

HELYGEN, HELYG, math eithaf adnabyddus o goed

a dyfant ar fin afonydd, a llefydd Ueithion eraiU, a'r hwn
sydd yn hynod o gyflym yn ei dyfiant. Yn mysg y coed

y gorchymynid i'r Israeliaid i gymeryd cangenau o hon-
ynt er mwyn gwneud eu pebyil ar wyl y pebyll, enwir
'helyg afon' (Lef. xxüi. 4). Yn y dariuniad roddir o'r

behemoth yn Llyfr Job dywedir :
* Efe a orwedd dan

goedydd cysgodfawr, helyg yr afon a'i hamgylchant (Job
xl. 21, 22). Fel hyn y cwynai y caethion luddewig yn
Babilon

:
' Wrth afonydd Babilon, yno yr eisteddasom,

ac wylasom, pan feddyliasom am Sion. Ar yr helyg o'u
mewn y crogasom ein telynau' (Ps. cxxxvii. 1, 2). Wrth
ddarlunio adferiad, a sefyllfa lewyrchus yr luddewon ar

ol caethiwed Babilon, dywed Jehofah :
' Tywalltaf ddyfr-

oedd ar y sychedig, a ffrydiau ar y sychdir ; tywalltaf fy
yspryd ar dy had, a'm bendith ar dy hiliogaeth. A hwy
a dyfant megis yn mysg glaswellt, fel helyg wrth ffrydiau

dyfroedd' (Esa. xliv. 3, 4).

HENA, un o'r dinasoedd a orclifygwyd gan Senacherib,

breuin Assyria (2 Bren. xix. 13). Mae yn debygol taw
hi yw y dref a elwir yn Anah gan yr Árabiaid, a'r hon
a orwedd ar bob tu i'r Euphrates ynghanol gerddi Uawn
o rawn-sj'piau, c?'íro??s, o?'an_yes,pomgranadau, a ffrwythydd
eraiU. Mae yn yr Euphrates, yr hon a red trwy y dref,

amryw ynysoedd bychain, ac ar un o honynt saif castell.

Efallai y sefai y rhan fwyaf o'r dref ar yr ynys hon, canys
dywed Abulfeda :

' Tref fechan yw Anah ar ynys yn
nghanol yr Euphrates.' Arabiaid ac luddewon yn benaf
yw y ti'igolion. Mae y caravans sydd yn cario marsiand-

iaeth rhwng Aleppo a Bagdad yn paso heibio yn gyffredin

i Anah (Rosen. Geog. ii. 189).

HENÜIIIAD yn ddechreuol a arwydda ddyn yn mlaen
mewn oed ; ond gan y dewisid y cyfryw yn gyffredin i

arfer llywodraeth, dynoda y gair yn arferol is lywod-
raethwr mewn gwlad neu eglwys. Yr oedd, hyd yn od
yn yr Aipht, henuriaid gan yr Hebreaid, y rhai a gyd-
nabyddent fel y prif wyr a lywodraethent drostynt.

Wrth y rhai hyii y mynegodd Moses ei çjomishon oddi

wrth Dduw i ddwyn y genedl allan o'r Aipht (Exod. iii.

16 ; iv. 27, 30). Mae yn debygol taw penau y prif

deuluoedd, neu y personau enwocaf am ddoethineb a
phrofiad ydoedd y rhai hyn. Er i Moses, ar gynghor
Jethro ei dad yn nghyfraith, appwyntio yn foreu 'wyr
grymus, a'u rhoddi hwynt yn benaethiaid ar y bobl ; yn
dywysogion ar filoedd, yn dywysogion ar gannoedd, yn
dywysogion ar ddegau a deugain, ac yn dywysogion ar

ddegau' (Exod. xvii. 13-26); etto darfu i'r Arglwydd
wedi hyny orchymyn iddo 'gasglu deng wr a thriugain o

henuriaid Israel, a'u dwyn hwynt i babeU y cyfarfod; a'r

Arglwydd a ddisgynodd mewn cwmwl, ac a gymerodd
o'r yspryd oedd arno, ac a'i rhoddes iddynt, fel y dygent
gyd ag ef faich y bobl, ac fel na ddygai efe ef ei hun yn
unig' (Num. xi. 16, 17, 24, 25). Eíallai mai y rhai hyn
oedd yr henuriaid y rhai, mewn cysylltiad â Josua ac

hefyd ar ol ei farwolaeth, fuont offerynol i ddiogelu yn
mhlith yr Israeliaid addoliad y gwir Dduw (Jos. xxiv. 31).

Trwy gydymgynghoriad henuriaid y gynnuUeidfa dyfeis-

iwyd cynllun i gynysgaethu gweddiUion bron difrodedig

y Benjaminiaid â gwragedd (Barn. xxi.) Heblaw y rhai

hyn, yr oedd henuriaid a lywodraethent yn mhob dinas,

a'r rhai yn gyffredin a gynnalient eu Uysoedd yn y porth

neu ryw fan cyhoeddus arall (Deut. xix. 12; xxi. 3, 4, 6;

xxii. 15-19; Iluth iv. 2; Ezra x. 14). Yn amser ein

Harglwydd ceir aml son am yr henuriaid, ac yn gyffredin

ynglyn â'r arch-offeiriaid, felly yr oeddynt yn parhau i

fodoli fel dosparth yn mhlith yr luddewon.
Mewn cyfeiriad at yr henuriaid luddewig gelwir bu-

geiliaid cyffredin yr eglwys Gristionogol yn henuriaid

neu hreshyteriaid, a'r un personau ydynt ac esgobion neu
arolygwyr (Act. xx. 17, 28; Tit. i. 5, 7). Y cyfryw hen-

uriaid, ynghyd â'r apostolion, a gyfansoddent gynghor
Cristionogol Jerusalem (Act. xv. 4, 6) ;

yn wir, geUw yr
apostolion Pedr ac loan eu hunain yn henuriaid (1 Pedr
V. 1 ; 2 loan 1 ; 3 loan 1). Ca rhai henuriaid, swydd y
rhai yw llywodraethu yn dda yn yr eglwys, eu gwahan-
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iaethu yn bendant oddiwrth j cyfryw rai a hoenant yn y
gair aV athrawiaetli (1 Tim. v. 17). Gelwir y rhai hyn
yn Uywodraethau, a gofynir iddynt lywodraethu mewn
diwydrwydd (1 Cor. xii. 28 ; Rhu£ xii. 8).

Yr ydym yn darllen ani henuriaid hyd yn od yn y
nefoedd. Mae loan yn cyfeirio yn aml attynt yn Llyfr

y Datguddiad (iv. 4, 10 ; v. 5, 6, 8, 11, 14 ; vii. 11, 13 ;

xi. 16; xiv. 3; xix. 4). Sonia yn neillduol am y 'pedwar
henuriad ar hugain yn eistedd ar bedair gorseddfainc ar

hugain, a cliwedi eu gwisgo mewn dillad gwynion, ac ar

eu penau goronau o aur.' Efallai fod cyfeiriad yn y rhif

pedwar ar hugain at ddeuddeg Uwyth yr eglwys luddewig
ac at ddeuddeg apostol yr eglwys Gristionogol. Ai nid
dichonadwy y trosglwydda yr enw henuriaid y drych-
feddwl nad ydyw y gwaredigion yn gydradd ; fod rhai yn
llanw swydd llywodraethwyr yn mhhth eu brodyr, yr un
modd ac y ceir fod yn mhlith y Uuoedd nefol angehon ac

arch-angeUon'? Souia yr apostol Paul am y 'pethau sydd
yn y nefoedd ac ar y ddaiar, yn weledig ac anweledig, pa
un bynag ai thronau, ai arglwyddiaethau, ai tywysog-
aethau, ai meddianau' (Col. i. ; gwel hefyd Rhuf viii. 38).

Yn awr, gan ei fod yn debygol y cyfeiria yr ymadroddion
hyn at wahanol raddau o lywodraethwyr yn y nefoedd
yn gystal ac ar y ddaiar, efallai y cynwysant fod Uywod-
raethwyr nid yn unig yn mhhth angelion ond yu mhlith

y gwaredigion.

HER'MON, a elwir yn awr Jebel-esh-Sheikh ('y prif

fynydd') ydyw y penaf o fynyddoedd Syria. Nid yw yn
gwbl mor ucliel a drum Libanus tu cefn i'r cedrwydd,
ond y mae ei ben pigfain unig, wedi ei guddio ag eira hyd
yn od yn amser gwres yr haf, yn olygfa ardderchog. Mae
iddo dri phen. Mae yr uchaf ar yr ochr ogleddol, ac

edrycha ar y Buka'a a chadwyn-fynyddau Libanus ac

Anti-Libanus. Nid yw yr ail ond 800 o droeddfeddi ar y
dehau iddo, ac edrych dros y gwastadedd eang dwyreiuiol.

Mae yr olaf o gylch chwarter milltir ar y gorllewin i'r ail,

ac y mae dipyn yn is nac un o'r ddau. Cyfansodda Her-
mon ran o'r gadwyn Anti-Libanus tua'r dehau, a rhydd
ddechreuad mwyaf gogleddol, ac yn ganlynol y mwyaf
pwysig, i'r lorddonen, gan taw yno y mae ei phrif íìynon-

ellau. Nid ydys erioed wedi mesur ei uwchder, er ei

füd wedi cael ei gyfrif lawer gwaith. Yli ddiau efe yw
yr ail fynydd yn Syria o ran uchder, gan taw efe sydd
yn dynesu nesaf at bigyn uchaf Libanus tu cefn i'r cedr-

wydd, ac efallai ddim dros 300 neu 400 o droedfeddi yn
is nac e£ Gellir yn ddiogel gyfrif uchder Hermon yn
10,000 o droedfeddi. Mae yr holl fynydd yn gynwysedig
o geryg calch, a thebyg i'r hyn gyfansodda brif ddrum
Libanus. Mae y pigyn canolaidd yn cyfodi fynu yn
benfain, ac o gylch 2000 neu 3000 o droedfeddi uwchlaw
y drumau a ymledant oddi wrtho, ac mewn canlyniad
rhydd iddo olwg fwy awdurdodol nac un mynydd arall

yn Syria. Mae y pen pigfain yn hollol noeth, heb na
choed na gwellt yn tyfu arno. Yma a thraw brithir y
ddaiar â phlanigion Ilwyd, dreinog, ac ar lun cushions;
ond prin y gellir dweud eu bod yii amrywio yr olygfa

;

maent yn edrych can syched a'r ceryg yn mhlith y rhai y
tarddant i fynu. Nid yw yr eira byth yn toddi ar ei

ben. Yn y gwanwyn a dechreu yr haf gorchuddir yr oll

o hono gan eira, gan edrych o bell fel rhyw deml nen-gron
wen fawr. Yn mhellach yn mlaen yn yr haf mae yr eira

yn graddol doddi ar benau y drumau, ond erys yn rhub-

inau hirion dysglaer yn y cymoedd culion a redant o'i

ganol. Yn ddiweddar yn yr hydref nid oes yn aros ond
ychydig linellau aneglur, wrth y rhai y glyn y cymylau
hyd yn gynar yn Tachwedd, pan yr ymwisga drachefn yn
ei wisg auafaidd.

Derbyniodd y mynydd yr enw Hermon oddiwrth ei

íFurf, sef un sugar loaf, uchel—hyny yw, bon-bratì" a phig-
fain, ac yn weledig o bob cyfeiryd

;
yn union fel y cafodd

Libanus ei enw oddiwrth wyni ei greigiau calch y rhai a'i

cyfansoddant. Enwir ef fel terfyn gogleddol tiriogaeth
Israel tu hwnt i'r lorddonen, yr hwn y dywedir ei fod o
'afon Arnon hyd fynydd Hermon, yr hwn Hermon a
eilw y Sidoniaid yn Sirion, a'r Amoriaid a'i galwant Senir'
(Deut. iii. 8, 9). Gelwir ef hefyd yn fynydd Sion (Deut.
iv. 48); ond mae y Sion yma (JN^E') yn gwbl wahanol
oddiwrth Sion (|VS) y ddinas santaidd.

Mae yr olygfa oddiar ben Hermou yn un ardderchog.
Ar y gogledd y mae Libanus ac Anti-Libanus, yn cyr-

haedd tua'r terfyn-gylch, ac yn amgau dyfí'ryn Buka'a,
sef yr hen Coele-Syria. Yna mae gwastadedd Arabia yn
ymestyn tua'r teríyn-gylch dwyreiniol, a chwedi ei am-
rywio gan lawer o ddrymiau bryniau. Tua'r deheu mae
Môr Galilea yn ei wely dwfn, a'r lorddonen yn Uifo yn
ddeheuol yn mhellach nac y medr y llygad ei dilyn

;

mynyddoedd Gilead ar un tu, a rhai Samaria ar y tu
arall. Tua'r gorUewin mae Carmel, ac ymddengys fel

pe yn ymestyn i Fôr y Canoldir ; a dilyn y Uygad y
îlinell lan-forawl hyd nes gorphwys ar benrhyn Tyrus.
Daw Libanus yn awr ar ein fíbrdd, a rhwystra ni i weled
dim yn mhellach tua'r gogledd (Porter's Handhooh, 295,

4.53).

Dyma wir ac unig Hermon y Beibl ; ond y mae bryn yn
ngwastadedd Esdraelon, nid yn mhell oddiwrth Tabor,
i'r hwn, er amser boreu yn y cyfnod Cristionogol, mae yr
enw Hermon wedi cael ei roddi, er yn hollol anmhriodol.
Er mwyn ei wahaniaethu oddiwrth JebeI-esh-Sheikh geilw
Dr. Robinson ef yn Hermon Bach (iii. 171, 357).

HER'OD, a gamenwir yn Fawr, ydoedd fab Antipater,

Idumead, yr hwn ynghyd ag eraUI o'i gydwladwyr ydoedd
broselyt i'r grefydd luddewig, a'r hwn tua diwedd teyrn-

asiad yr hil Asmonean o freninoedd a gymerodd ran yn
ymrafaelion ac achosion y genedl luddewig

; yr hwn a
gyrhaeddodd gryn ddylanwad yn Judea, ac hefyd gyd
â'r Rhufeiniaid, y rhai oeddynt yn awr wedi estyn eu
Uywodraeth dros Judea a'r gwledydd cylchynol (Joseph.

Antiq. xiv. 1. 3. 4 ; 2. 3 ; 3. 8). Darfu i Julius Cesar ei

appwyntio i fod yn procurator neu raglaw dros Judea tra

yr oedd Hyrcanus etto yn frenin ; a daliodd ar y cyfleus-

dra i ddyrchafu ei feibion Phasael a Herod i sefyllfaoedd

pwysig yn y wlad. I'r blaenaf rhoddodd lywodraeth
Jerusalem a'r wlad oddi amgylch, ac i'r olaf lywodraeth
GalUea. Nid oedd Herod y pryd hwnw ond bachgen pym-
theg mlwydd oed, ond yr oedd yn berchen meddwl mor
fawr ac anturiaethus fel y ceisiai bob cyfleusdra i enwogi
ei hun. Yr oedd terfynau Syria y pryd hwnw yn cael eu
mawr flino gan yspeilwyr, a daliodd Herod yr hoU fintai

a Hezeciah eu cadben, ac a'u gosododd i farwolaeth,

gweithred o wrhydri a'i dyrchafodd yn nghyfrif y bobl,

gan yr adferai y wlad i gyflwr o ddiogelwch a heddwch.
ünd perodd cyfoeth, gallu, a gwychder Antipater, urddas
ei deulu, a'r parch oedd gan y bobl iddo, greu teimlad o
eiddigedd yn meddyliau yr luddewon, yn enwedig pan
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gawsant allan ei fod yn wr wrtli fodd calon Cesar a'r

])obl Rufeinig. Ond yr oeddynt yn neiUduol anfoddlon

wrth Herod oherwydd ei dyrnher uchelgeisiol, a rhybudd-

iasant Hyrcanus fod Antipater a'i feibion wedi rhanu

rhyngddynt freintiau ac elw y gallu breninol, tra nad

ydoedd yntau ond tywysog mewn teitl ac enw.
^
Dygwyd

yn awr fel cyhuddiad yu erbyn Herod ddarfod iddo osod

i farwolaeth yr yspeilwyr a'u cadben, gan y taerid fod y
weithred o osod dyn i farwolaeth heb ei brofi yn dor-

cyfraith ac yn drosedd yn erbyn cyfiawnder cyhoeddus,

cran nad pa mor echryslon ddygwyddai gweithredoedd y
troseddwr fod. Daeth Herod i'r llys a chyd ag ef fintai

o filwyr, y cyfryw ac oeddynt yn ddigonol i'w ddiogelu

ef heb dramgwyddo y barnwyr ; ond brawychwyd pawb
gyraaint fel na feiddiodd neb o'i gyhuddwyr ddwyn
achwyniad yn ei erbyn. Gwnaeth un o'r barnwyr, mae'n

wir, araeth hyf yn ei erbyn, oherwydd y dull beiddiawl

yr ymddangosodd ger eu bron ; a Hyrcanus, yn ofni y
cai ei gondemnio, a ohiriodd y prawf hyd amser dyfodol,

a chynghorodd ef yn ddirgel i adael Jerusalem a íîoi.

Ymneillduodd mewn canlyniad i Damascus, ond yr oedd

mor gynddeiriog oherwydd iddo gael ei ddwyn i brawf

i'el y daeth a milwyr gyd ag ef, a gwnaethai ymosod ar

Jerusalem, ond trwy ddylanwad ei dad a'i frawd per-

swadiwyd ef i roddi ei fwriad i fynu {Antiq. xiv. 8. 5; 9).

Ar ol llofruddiaeth fradwrus Julius Cesar bu cynwrf
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mawr yn Syria a Judea, yn gysta,! ac mewn rhanau eraiU

o'r ymerodraeth Rufeinig. Ni fethodd Herod a chymeryd
rhan yn y cynwrf hyn, ac yn y diwedd aeth i Rufain, lle

yr hysbysodd Anthony am y pethau oedd wedi cymeryd
lle yn Judea. Ar gynygiad Anthony yn y senedd cafodd

ei appwyntio yn frenin Judea ; ond yr oedd yn ofynol

iddo etto i ymladd ei iíordd i'r orsedd, gan taw Antigonus,

un o'r hil Asmonean, ydoedd y brenin llywodraethol.

Parhaodd y rhyfel am dair blynedd, ond Herod drechodd
yn y diwedd. Yn y flwyddyn 37 c.c. ennillwyd Jerusa-

lem, ar ol iddi amddiffyn ei hun gyda dewrder gwronol.

Cymerwyd Antigonus yn garcharor, a danfonwyd ef i

. Rufain ; ond Herod, yn ofni pan gyrhaeddai y ddinas

hono y byddai iddo appelio at y senedd yn nghylch
cyfreithlondeb ei ditl ir orsedd, a chan ei fod o waed
breninol, tra nad ydoedd yntau ei hun ond o deulu

anghyhoedd, ac er nad allai Iwyddo i adfeddu yr urddas

freninol yn ei berson ei hun, etto gallai ei fab gael can-

iatad i'w ganlyn, a Iwgr-wobrwyodd Anthony â swm
mawr o arian, am ei osod i farwolaeth yn ddirgelaidd

;

ac yn ganlynol rhoddodd orchymyn ar i'w ben gael ei

dori yn Antiochia, yr hyn a dawelodd feddwl ei wrth-
wynebydd, o'r hyn Ueiaf dros yr amser presenol {Antiq.

xiv. 11-16; XV. 1).

Heblaw gosod Antigonus i farwolaeth, ceisiodd Herod
symud o'i fíbrdd bawb y gallesid tybied fod ganddynt
un math o hawl i'r orsedd. Hyrcanus, yr hwn oedd wedi

bod yn flaenorol yn frenin, a'r hwn oedd wedi defnyddio
mesurau i ddiogelu ei fywyd, a dwyllwyd ganddo i ddych-
welyd Parthia, lle yr oedd wedi bod yn gaethyn, a dan
brofíes o'r bwriadau caredicaf, ac er mwyn cuddio pob
drwgdybiaeth ynghylch ei amcanion, ymddygodd tuag
atto ar y cyntaf gyd â'r parch mwyaf. Aristobulus,

wyr Hyrcanus, llanc anarferol o brydferth, a appwynt-
iodd i swydd arch-offeiriad, er nad oedd y pryd hwnw
ond dwy ar bymtheg oed ; ond yn fuan wedi hyn perodd
iddo gael ei foddi, etto mewn fath fodd fel y ceisiai wneud
pobl i gredu taw yn ddygwyddiadol y cymerasai yr am-
gylchiad le. Gosododd Hyrcanus ei hun i farwolaeth,

ond pa un ai yn ddiachos neu beidio nid ydym yn gwybod
yn sicr, gan fod haneswyr yn amrywio yn eu bam ar y
matter ; ond yn y modd hyn cafodd wared o'r unig gyn-
rychiolwyr o'r teulu breninol y rhai a allasent fod a hawl
i'r orsedd, a'r rhai, trwy yr hawl, a allasent gael -eu dyrch-

afu i'r orsedd. Dangosodd greulonder mawr tuag at y
rhai oedd wedi gwrthwynebu ei fwriadau. Tyngedid un
neu ddau o honynt i farwolaeth bob dydd. Rhoddodd
orchymyn ar fod i bump a deugain o gyfeillion mwyaf
selog Antigonus i gael eu gosod i farwolaeth. Yr oedd
ei wraig Mariamne yn wyres i Hyrcanus o ochr ei mam,
ac yn chwaer i'r Aristobulus sydd wedi cael ei enwi eisoes.

Yr oedd hi hefyd, o ochr ei thad, yn wyres i Aristobulus,

brawd Hyrcanus ; felly yr oedd hi wrth waedolaeth yn
dwyn cysylltiad dyblyg a'r hil Asmonean ; a chan fod yr
luddewon mor hoff o'r teulu hwnw, tybiodd Herod y
gwnai, trwy ei phriodi lii, eu cymodi hwynt ag ef ei hun.

Ÿr oedd hi yn ddynes lân odiaeth, a charai yntau hi yn
angerddol ; etto, pan wysiwyd ef i ymddangos ger bron

Anthony i atteb am farwolaeth y Uanc Aristobuhis,

gadawodd orchymyn, os byddai iddo ef gael ei ladd, iddi

hithau gael ei gosod i farwolaeth, rhag, ar gyfrif ei phryd-
ferthwch, y byddai rhyw un arall ei phriodi. Pan ddaeth
i wybod y peth, pellhaodd ei chalon yn fawr oddi wrtho

;

ac mewn rhan oblegid yr achos hyn, ac mewn rhan trwy
ddirgel fwriadau ei gelynion, perodd iddi wedi hyn gael

ei gosod i farwolaeth ; etto ar ol ei marwolaeth, yn ol

Josephus, darfu i'r serch oedd ganddo atti dori allan

gyda mwy o rym nac o'r blaen. Gorchymynodd hefyd
i'w mam AIexandra gael ei gosod i farwolaeth. Dyna
esampl o rai o'i weithredoedd llofruddiol yn y rhan

foreuol o'i deyrnasiad {Antiq. xv. 1. 2 ; 2. 3. 6. 1-4 ; 7).

Gan ddiystyru cyfreithiau ac arferion yr luddewon,
dygodd Herod i'r wlad arferion Rhufeinig a Groegaidd.

Appwyntiodd gampau i gael eu chwareu yn Jerusalem

bob pum mlynedd er anrhydedd i Cesar, ac adeiladodd

chwareudy yn y ddinas hono, ac hefyd chwareudy cylchog

ar y gwastadedd. Yr oedd y ddau yn weithiau costus,

ac yr oedd y campau a chwareuid yn cael eu chwareu
yn y dull mwyaf ysplenydd. Cyhoeddodd hwynt yn y
gwledydd cymydogaethol, a dygodd iddynt y chwareu-

wyr mwyaf nodedig am eu dawn i chwareu pob math o

chwareuon ar y cyfryw achlysuron, a gwnai hyny trwy
gynyg gwobrau i'r rhai llwyddianus, ynghyd â gogoniant

y fuddugoliaeth oedd i gael ei hennill yno. Yr oedd y
cydymwyr, y peroriaethwyr, a'r rhedegwyi- mewn cer-

bydau yno. O gwmpas y chwareudy yr oedd argraphau

o brif weithredoedd Cesar, a chofnodau buddugoliaeth ar

y cenedloedd a drechasai mewn rhyfeloedd. Dygodd yno
anifeüiaid gwylltion, raegis llewod a'r cyfryw anifeiliaid
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a feddent rym anarferol, neu rai na welid ond yn ananil,

a gosodai hwynt i yniladd naiU ai a'u gilydd neu a dyn-

ion ac oeddynt wedì cael eu condemnio i farwolaeth.

El'elychai bob peth mewn cenedloedd eraill, gan nad pa

mor gostus, oddiar ei uclielgais i wneuthur amlygiadau

cyhoeddus o'i wychder. Synid a boddheid dyeithriaid a r

pethau hyn ; ond fîieiddid hwynt gan yr luddewon, gan

eu bod yn cyfnewid yr arferion a ddysgasent gan eu

tadau, ac i'r i'hai yr oedd ganddynt yr ofn-barch dyfiiaf

Yr oedd rhai wedi anfoddloni cymaint fel y darfu iddynt

gyd-gyngreirio i gymeryd ei fywyd, ond darganfyddwyd

y bradfwriad a liwythau eu hunain a gawsant eu Uadd
{Antig. XV. 8. 1-4).

Ond er creuloned oedd ei natur, yr oedd Herod yn
awyddus iawn i gael enw iddo ei hun am fawredd, hael-

ioni, a gwychder ; ac er mwyn hyn gwariodd syniiau

mawrion ar weithiau cyhoeddus. Ni
wyddai ei wastraíF am uii teríynau, -;

ac er mwyn cael modd i'w gynnal,

dirfawr orthrymodd ei ddeiliaid. Ad- ^'

eiladodd ddinas Cesarea, ac Antipat- ^l
ris, yr hon a alwodd ar ol ei dad. , ^ -^^-

Helaethoddacamddiíîynodd Samaria, t" ^

i'r hon y rhoddodd yr enw Sebaste,

er anrhydeddu yr ymerawdwr Augus-

tus ; ao adeiladodd neu adgyweiriodd

amddiffynfeyddmewn gwalianol ranau

o'r wlad. Gelwid un o honynt yn
Herodium, ar ol ei enw ei huu. Ad-
gyweiriodd liefyd, a bron ail adeilad-

odd, mewu modd gorwych, y deml yn
Jerusalem. Ac ni chyfyngid ei hael-

ioni i'w deyruas ei hun. Dangosai ei

wychder yu yr adeiladau a gyfodai,

ac yn y symiau arian a roddai at ddy-

benion cyhoeddus i ddinasoedd yn
Pheuicia, Syria, a Groeg, yn mha le

bynag, yn fyr, Ue dygwyddai fyued

{Antìq. XV. 8. 5 ; 9. 4-6 ; 11.; xvi. 5.;

xix. 7. 3; ]Vars, i. 21).

Yn y cyfamser yr oedd yn berffaith

annedwydd yn ei deulu ei liun. liliuai

math o ryfel cartrefol trwy yr hoU d, -.M

gan fod y rhai a drigent ynddo, yn
wrrywaid a bennywaid, yn ymrafaelio

yn eu plith eu hunain. Yr oedd eiddigedd, twyll, cudd-

fwriadau, cyhuddiadau, cwerylon, a bradwriaethau yn
bethau a ddygwyddent yn feuiiyddiol. Creuid enllibau

yn ol fel y dylanwadid ar bob un gan elyniaeth neu
atgasrwydd personol, a chymerai Ilawer fantais ar dymher

y bi-enin i'w gyff'roi yn erbyn gwrthrychau ei anfoddlon-

rwydd. Yr oedd Herod, oblegid eiddigedd ei natur, bob
arnser yn barod i wrando ar adroddiadau yspiwyr a chy-

huddwyr o bob math ; ac nid oes un ddadl nad ydoedd
ddrwg dybiaethrwydd naturiol yn cael ei meithrin a'i

chwanegu gan y cynlluniau ac oedd yn cael eu cario yn
mlaen yn ei deulru Mewn gair yr oedd ei eiddigedd a'i

ddrwgdybiaeth yii ddiddiwedd, ac yn ddiderfyn. Bhnid
ef gan ofnau ynghylch unrhyw ddyn y gallasai ddychym-
ygu fod arno awydd esgyn i'r orsedd, a gwisgo ei goron.

Mynodd ddirdynu rhai personau er cael ganddynt gyf-

addef y brad-gynlluniau a ddrwgdybiai oedd yn cael eu

ff'urfio yn ei erbyn ; a than y dirdyniad, tra y dyoddeíai
rhai y driniaeth yn wrol, gorchfygid eraill gan y poen, a
gwnaent y cyfaddefiad dymunedig, er efallai nad oedd
un sylfaen iddynt. O hoU aelodau ei deulu, nid oedd neb
yn waeth na'i chwaer Salome, yr hon ydoedd, fel yr
ymddengys, yn ymgnawdoliad o gynddeiriogrwydd cwbl
ddieflig. Hi oedd yn benaf yn meithrin y brad-gynllun-

iau diddiwedd oedd yn myned yn mlaen yn y teulu.

Darfu ei fab Antipater, trwy gyfrwys gydymffurfio á'i

natur, weithio ei hun yn ddirgelaidd i'w gyfrinach, ei

gymhell i gyflawni gweithredoedd creulon, gan osod mawr
bwys yn wastadol ar yr angenrheidrwydd iddo, fel moes-
wers anffaeledig llywodraeth, ddinystrio y sawl yr oedd
yn eu gallu i'w niweidio. Yr oedd y ddau wedi hir

ddymuno dinystr ei ddau fab, Alexander ac Aristobulus,

trwy ei wraig Mariamne, ac o'r diwedd ar ol prawf nad

HEItOU VN CYMSAL CAMPAÜ YN JERUSALEM.

ydoedd ond chwareu gwawdus, torfynyglwyd hwynt trwy

ei orchymyn eí {Antíq. xvi. 1. 2 ; 3. 4. 7. 8. 10. 11).

Ar ol teyrnasiad hir a thraíFerthus cymerwyd Herod o'r

diwedd yn glaf. Yr oedd ei afiechyd, yn ol Josephus, yn

un amryw-ran iawn
;
yr oedd yr arwyddion o hono o'r

fath fwyaf poenus ac atgas. Credid yn gyffredinol taw

barn arno ydoedd y clefyd oherwydd ei droseddau

mawrion a lliosog. Nid oedd dim gobaith am^ ei adferiad;

efe ei hun oedd yr unig berson ac na wnai anobeithio.

Yn canfod o'r diwedd ei fod wedi bod yn gwenieithio ei

hun a gau obeithion, ceisiodd gyflawni gweithred o

ddrygioni ac y mae yn anhawdd cael allan ei bath.

Cyhoeddodd orchymyu i wysio yr hoU luddewon mwyaf

cyfrifol yn y wlad i ddyfod atto yn ddioed i Jericho, lle yr

oedd efe ar y pryd, ac yn cyhoeddi cosb marwolaeth uwch

ben pawb a nacaent ufuddhau. A phan wnaethant eu

hymddangosiad, yn ol ei orchymyn, rhoddodd orchymyu

40
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ar iddynt gael eu cau i fynu yn y circus ; a gwnaeth i'w

chwaer Salome, a'i gwr Alexis, addaw y gwnaent, cygynted

ac y byddai yr anadl allan o'i gorph, orchymyn milwyr i

amgylchu y circus a'u gosod hwynt i farwolaeth. Gwyddai

y caseid ef gan y bobl, ac yn ofni mai llawenhau ac nid

galaru a wnaent pan fyddai farw, defnyddiodd y moddion
hyn i beri fod gaLir trwy yr holl wlad. Autipater, yr hwn
a fwriadai unwaith fod yn olynydd iddo, ac yn nheyrn-

gai-wch yr hwn yr oedd ganddo bob ymddiried, a syrth-

iasai o'r diwedd dan ddrwgdybiaeth Herod, ac yr oedd

(ÎLADDECtOAETH HEItUD.

yn awr mewn gwarth a charchar. Wedi cael achos i

gredu fod y brenin wedi marw, cynygodd Iwgr-wobrwyo
ei geidwad er rhoddi iddo ei ryddid ; ond y ceidwad,

yn Ile cydsynio â'i gais, a aeth yn uniongyrchol at

Herod, gan hysbysu iddo y cynygiad oedd wedi cael

ei wneud iddo ; ac er ei fod yn ymyl marw, neidiodd
i fynu mewn nwyd gynddeiriog, a chan ddefnyddio
iaith o'r fath chwerwaf, a orchymynodd i'w guards i

fyned y foment hono a gosod Antipater i farwolaeth

{Antiq. xvi. 6. 5).

Pum niwrnod ar ol marwolaeth Antipater bu farw
Herod yn y 37fed flwyddyn ar ol iddo gael ei gyhoeddi
yn frenin Judea gan y Rhufeiniad, ac yn y 24fed flwyddyn
ar ol iddo gyrhaedd meddiant o'r goron trwy droi allan

yr olaf o'r hil Asmonean o freninoedd. Yr oedd y gor-

,
chymyn barbaraidd a roddasai i ladd y prif bobl yn mhlith
yr luddewon heb ei gyflawni ; ond darfu i Archelaus, ei

fab a'i ganlyniedydd, roddi gorchymyn i'w gladdu gyd â'r

gychder a'r rhialtwch mwyaf Cariwyd y corph ar elor

aur wedi ei embroidero â meini gwerthfawrj a gorchuddid
hi yn gystal a'r corph â phorphor. Yr oedd ganddo goron
ar ei ben, ac un aur ar ben hono. Yr oedd teyrnwialen
yn ei law ddehau. Yn agos i'r elor yr oedd ei feibion a'i

berthynasau lliosog
;
yn nesaf at y rhai hyn yr oedd ei

filwyr, a chwedi gwisgo eu harfau milwraidd, ac yn cael

eu gwahaniaethu oddiwrth eu gilydd yn ol eu gwahanol
wledydd a'u henwau. A gorphenid yr oiymdaith gan
bum cant o'i weision teuluaidd yn cario peraroglau. Aeth
yr orymdaith i Herodium, ac yno, yn unol a'i orchymyn,

y cafodd ei gladdu {Antig. xvii. 8).

Gall ymddangos ychydig yn hynod na chymer Josephus,
yr hwn sydd yn rhoddi cynifer o fanylion hanes Herod,
un sylw o laddiad y plant yn Methlehem ; ond wrth
ystyried yr amrywiol weithredoedd y bu yn euog o hon-
ynt, nid oedd dim dysgwyl y gwnaethai ein hanesydd
adrodd hanes pob creulonder a gyflawuid ganddo. Heb-
law hyny, os oedd yn gwybod am yr aingylchiadau,

efallai na thueddid ef i'w gwneud yn hysbys, gan eu
bod yn gysylltiedig â genedigaeth un ac nas cyfrifai

yn wir Fessiah, a chrefydd yr hwn ar yr amser yr
ysgrifenai oedd yn gwneud y fath

gynydd—fíaith ac oedd yn bob
j)eth ond boddhaol yn ei olwg fel

luddew. Mae creulonderau Herod
yn symud pob gwrthddadl yn erbyn
credinolrwydd hanes Matthew ar

gyfrif barbareidd-dra y weithred.

Cydunai y cyfryw weithred yn ber-

fíaith a chymeriad y dyn ; ac y
mae ei grediuolrwydd yn cael ei

gadarnhau mewn gwirionedd gan

y fíaith, fod y rhan fwyaf o'r dien-

yddiadau wedi eu hachosi gan ei

eiddigedd neu ofnau personol neu
lywodraethol, ac mai dyma y rhes-

wm i ba un y priodola yr efeng-

ylydd y trychineb-waith gwaedlyd
hwnw.
Yr oedd gan Herod unwaith gy-

nifer a naw o wragedd ; ond nid

ymddengys fod ganddo deulu IIi-

osog {Antiq. xvii. i. 3 ; xviiL 5. 4
;

Wars, i. 28. 4). Ceir y daflen ganlynol yn ddefnyddiol

i ddangos y prif ddisgynyddion, yn enwedig y rhai y ceir

eu henwau yn y T. N.

Herod
(Matt ii. 1-18; Lnci. 6).

Aristobulus, a dagwyd Arclielaus, brenin

trwy orcbymyn ei Judea (Matt. ii. 22).

dad Herod.

I I

Phylip, tetrarch Iturea Herod Antipas, tetrarch

a Trachonitis (Luc Galilea a Peraaa (Luc

iii. 1, 19). iii. 1, 19, 20; Marc vi.

14-29; Lucisü. 1-15).

Herod, brenin Chalcis. Herod Agrippa (Act xii.

1-8, 18-2S).

Herodias, gwraig Herod
Pliylip (Marc vi. 14-29).

Bernice

(Act. XXV. 13, 23)

Agrippa

(Act. XXV. 13, 27 ; xxvi.)

Drusila

(Act xxvi. 24).

Archel'aus. Gadawodd Herod, yn ei ewyUys olaf,

deyrnas Judea i'w fab Archelaus, ond yn ddarostyngedig i

gadarnhad yr ymerawdwr Rhufeinig ; tra i'w fab Herod

Antipas y gadawodd Galilea a Pereea, ac i Phylip Gau-

lonitis a Trachonitis {Antiq. xvii. 8. 1). Dangoswyd
gwrthwynebiad mawr i appwyntiad Archelaus fel can-

Iyniedydd i'w dad fel brenin Judea gan aelodau eraill

o deulu Herod, y rhai a aethant gyd ag ef i Rufaiii

er mwyn gwrthwynebu cadarnhad ewyllys y diweddar

frenin gan yr ymerawdwr. Yr oedd Uawer o'r genedl

luddewjg yn wrthwynebol iawn i'r peth ;
yr oeddynt

wedi ymranu i bleidiau ; cymerodd gwrthryfeloedd le yn

ngwahanol ranau y wlad ; yr oedd mwy nac un antur-

iaethwr wedi gosod ei hun i fynu fel brenin ; ac yr oedd

hyd yn od frwydrau rhyngddynt a'r milwyr Rhufeinig.
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Danfonasant gynrychiolwyr i Rufain i ddymuno na byddai
un brenin i gael ei appwyntio drostynt, ond bod iddynt
i gael rbyddid i fyw yn ol eu deddfau eu bunain ; ac am
i'w gwlad gael ei cbysylltu â Syria, a'i llywodraetbu gan
bwy bynag a ddewisai yr ymerawdwr i appwyntio.

Wedi i'r ymerawdwr wraudo ar y gwabanol bleidiau,

dywedodd y cai Arcbelaus hanner teyrnas ei dad dan y
titl o etbnarcb, ond nid brenin; ond y cai ddyfod i fedd-

iant o'i deyrnas pan y rboddai ei deilyngdod bawl iddo

i'r fath anrhydedd godidog. Iddo ef y rboddwyd gwled-

ydd Judea, Samaria, ac Idumea. Rbanwyd y rban arall

o deyrnas Herod rbwng ei ddau fab araU, Antipas a
Phybp. I Herod AntijDas y rhoddwyd y wlad o'r tu
liwnt i'r lorddonen a rhandir Gablea ; ac i Phybp,
Batansea, Tracbonitis, ac Auranitis {Antiq. xvii. 9. 10. 11).

Wedi i Archelaus ddal y bywodraetb yngbylch naw
neu ddeng mlynedd, yr oedd y prif bobl yn mbbth
yr luddewon a'r Samariaid mor anfoddlon i'w ddull o

weinyddu achosion y deyrnas fel yr ymunasant mewn
annerchiad at yr ymerawdwr, yn cwyno oblegid ei ym-
ddygiad. Gwysiwyd Arcbelaus yn awr i Rufain a darfu

i Áugustus, ar ol clywed y cyhuddiadau a ddygid i'w

erbyn a'i hunanddiífyniad, ei gon-

/ / ^•,
fi"N^ /.^^K^\ demnio i gael ei alltudio i Vieune,

(_^j|—U^''^,'^^ dinas yn Gaul, a gorcbymyn i'w

eiddo gael ei íforíFedu i'r lìywod-
raetb. Gyda golwg ar y gwledydd
ac oeddynt yn ddeibaid i Archel-

aus, cysylltodd yr ymerawdwr liwynt â Syria, ac felly

dygwyd hwyiit yn gyfangwbl dan lywodraeth Rbufain
[Antíg. xviL 13. 2 ; ars, ii. 7. 3).

ünwaith yn unig y sonir am Arcbelaus yu y T. N.
Dygwyddiadol yw y cyfeiriad, etto y mae mewn cyd-
gordiad tarawiadol â'i gymeriad, o'r byn Ueiaf a theim-
ladau yv luddewon tuag atto : 'A Joseph a gyfododd, ac

a gymertb y mab bycban a'i fam, ac a ddaetb i dir Israel.

Eithr pan glybu efe fod Arcbelaus yn teyrnasu ar Judea
yn Ue ei dad Herod, efe a ofnodd fyned yno ; ac wedi ei

rybuddio gan Dduw mewn breuddwyd, efe a gibodd i

bartbau Gablea' (Matt. ii. 21, 22).

Phyl'ip, mab Herod Fawr o'i wraig Cleopatra, yr bwn,
ar raniad ei deyrnas ydoedd detrarcb Iturea a Tracbonitis

(Luc iii. 1); o Tracbonitis, Auranitis, a Batansea, medd
Josepbus {Antíq. xvii. 11. 4). Tybir yn gyífredin taw
gwraig PhyUp y tetrarcb ddarfu Herod Antipas ei hudo
a'i pbriodi, ac wrtb yr hwn y dywedodd y Bedyddiwr,
' Nid yw yn gyfreitblon i ti gael gwraig dy frawd,'

cerydd a gostiodd iddo ei fywyd ; ond camsyniad amlwg
ydyw byn. Nid gwraig Phybp ydoedd Herodias, wyres
Herod Fawr, ond ei merch Salome. A mab araU i Herod,
o'i wraig Mariamne, merch Simon yr arcb-offeiriad (nid

ei gariad boreu Mariamne, wyres Hyrcanus II.), y darfu
Herodias briodi ; a tbra y geilw Josepbus ef yn Herod
{Antiq. xviii. 5. 1. 4), geilw tri o'r efengylwyr ef yn PhyUp
(Matt. xiv. 3 ; Marc vi. 17 ; Luc iii. 19). Mae yn deb-
ygol, gan hyny, y gaUai ei fod yn adnabyddus wrth y
ddau enw

; gaUasai fod ail enw yn angenrbeidiol i'w

w-ahaniaetbu oddiwrtb ei frawd Antipas. Yr oedd Herod
ei dad wedi ei enwi yn ei destament fel canlyniedydd i

Antipater yn ei deyrnas; ond dygwyddodd i'w fam Mari-
amne gael gwybodaeth o fradfwriad yn erbyn ei fywyd
beb ei ddatguddio, efe a'i cosbodd bi yn ei fab trwy dori

/^-
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aUan ei enw o'i ewyUys {Antíq. xvii. 4. 2 ; Wars, i. 30. 7).

Nis gwyddom ddim am ei hanes ar ol hyn. Adeiladodd
PhyUp y tetrarcb Cesarea PbiUppi yn ngogledd Palestina,

yn agos i dardd-fan yr lorddouen. Derbyniodd yr enw
hwn i'w gwabaniaetbu oddiwrtb Cesarea ar lan Môr y
Canoldir. Efe hefyd a ddyrchafodd bentref Bethsaida.
ar ocbr ddwyreiniol Llyn _
Gennesaret, yn Gaulonitis '

~ ^ ^

Isaf, i urddas tref, trwy ei

belaetbu a'i barddu, ac efe

a'i galwodd hi yn Jubas,

mewn ffbrdd o barcb i fercb

yr ymerawdwr {Antíq. xviii.

2. 1 ; Wars, ii. 9. 1). Dywed Josepbus, 'Dangosodd ei huu
yn wr cymbedrol a tbawel yn ei fywyd a'i lywodraeth;'

a sieryd hefyd yn ffafriol am ei dduU o weini cyfiawnder.

Bu farw yn Jubas ar ol Uywodraetbu ei detrarchaetb am
y tymbor hir o 37 o flyneddau, a cban na adawodd blentyn

ar ei ol, ychwanegodd yr ymerawdwr Tiberias ei dywys-
ogaeth at dalaeth Syi'ia {Antíq. xviii. 4. 6).

Her'od An'tipas, mab Herod Fawr o'i wraig Malthace,

a brawd Archelaus hefyd o du ei fam. Ar ol marwol-
aetb ei dad appwyntiwyd ef yn detrarcb Gablea (Luc iii.

1); GaUlea a Persea, medd Josepbus {Antíq. xxvii. 11.

4). Priododd ferch Aretas, brenin Arabia Garegog ; ond
ar yr aohlysur o dalu ymwebad a'i frawd Herod (yr bwn
a eíwir Pbybp gan yr efengylydd, megis y crybwyUwyd
eisoes) syrtbiodd yn orwyUt mewn cariad ag Herodias ei

wraig, merch eu brawd Aristobulus, a cbwaer Agrippa I.

Acliosodd hyn ryfel rhwng Aretas a Herod, yn yr bwn y
gorcbfygwyd yr olaf {Antíq. xviii. 5. 1). Y cysyUtiad

pecbadurus hwn, fel y soniasom o'r blaen, a berodd cerydd

loan Fedyddiwr, a pbrofodd hwn eilwaith yn achos o'i

farwolaeth (Matt. xiv. 3-12). Adeiladodd Herod ddinas

Tiberias ar lan Llyn Gennesaret, a rboddodd iddi yr enw
o barcb i'r ymerawdwr Tiberias. Adeiladodd, neu gadarn-

baodd drefyn Peraea, ac a'i galwodd yn Jubas ar ol gwraig

yr ymerawdwr (^«í/ÿ. xviii. 2. 1 ; Wars, ii. 9. 1). Yr oedd

Herod yn Jerusalem ar yr amser y cymerwyd ein Har-
glwydd mewn dalfa, a Philat yn deall ei fod o Galilea :

'A pban wybu efe ei fod ef o lywodraetb Herod, efe a'i

banfonodd ef at Herod. A Herod pan welodd yr lesu,

a lawenycbodd yn fawr ; canys yr oedd efe yn cbwenych
er ys talm ei weled ef, oblegid iddo glywed Uawer am
dano, ac yr ydoedd yn gobeitbio cael gweled gwneutbur
rbyw arwydd ganddo ;' ond cafodd ei siomi yn byn, ' A
Herod a'i filwyr, wedi iddo ei ddiystyru ef, a'i watwar,

a'i wisgo â gwisg glaerwen, a'i danfonodd ef dracbefn at

Pilat. A'r dwthwn hwnw yr aeth Pilat a Herod yn
gyfeiUion ; canys yr oeddynt o'r'blaen mewn gelyniaetb

a'u gilydd (Luc xxiii. 6-12). Yn cenfigenu wrth ei brawd

Agrippa, yr hwn a dderbyniasai yn ddiweddar oddiwrth

yr ymerawdwr Caligula y radd a'r titl o frenin, Herodias

a gynhyrfodd Herod ei gwr i fyned i Rufain gyda golwg i

gael yr un anrhydedd ; ond prin y cyrbaeddasai y ddinas

hono pan y daetb gorucbwyliwr i Agrippa â chyhudd-

iadau pwysig yn ei erbyn, a pban glywodd yr ymerawdwr
hwynt fe ddarfu iddo nid yn unig gymeryd ei detrarch-

aetb oddi arno, ond efe a'i condemniodd ef i aUtudiaeth

barbaus, ac appwyntiodd Lyons, dinas yn Gaul, fel ei

alltudle ; a gweinyddodd yr un gosb ar Herodias {Ântíq.

xviii. 7).
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Her'od Agrip'pa ydoedd wyr Herod Fawr, a mab
Aristobulus, yr hwn, ynghyd a i frawd Alexander, a dor-

íÿnyglwyd trwy orchymyn ei dad {A ntíq. xviii. 5. 4 ;

Wars, ì. 27. 6). Ar ol llawer o gyfnewidiadau yn ei

amgylchiadau, taflwyd ef i garchar gan yr ymerawdwr
Tiberius ; ond ar farwolaeth y tywysog hwnw cafodd nld

yn unig ei ryddhau gan Caligula ei ganlyniedydd, ond

cafodd detrarchaeth ei frawd PhyHp, yr hwn oedd yn awr

wedi marw, ynghyd â'r gradd a'r titl o frenin {Antíq.

6. 10); ac ar alltudiaeth Herod Antipas ychwaneg-xviu.

BATHODYN AGEII'PA.

wyd atti ei detrarchaeth eí {Antíq. xvüi. 7. 2). Darfu i

Claudius yr ymerawdwr wedi hyn roddi iddo, mewn
ychwanegiad at hyn oU, wlad Judea a Samaria, dros y
rhai y teyrnasasai Herod Fawr ; ac allan o'i diriogaeth

ei hun rhoddodd iddo Abilene Lysanias, a'r holl wlad

oedd amgylch Mynydd Libanus {Antíq. xix. 5. 1). Yr
oedd ei deyrnas gan hyny o gryn faintioh. Pan roddodd

CaUgula orchymyn i osod i fynu ei saflun yn uheml Jeru-

salem, cyfí'rowyd eiddigedd yr luddewon i raddau dych-

rynllyd; ond er ei fod yn beryghis i wrthwynebu ewyllys

yr ymerawdwr, beiddiodd Agrippa, yr hwn oedd yn Rhuf-

ain ar y pryd, eirioli ar ei ran, a thrwy ei ymhweddiadau
a Iwyddodd i'w berswadio i roddi

fynu ei fwriad. Agrippa oedd yr
' Herod frenin a estynodd ei ddwy-
law i ddrygu rhai o'r eglwys. Ac
efe a laddodd lago brawd loan â'r

cleddyf A phan welodd fod yn
dda gan yr luddewon hyny, efe a chwanegodd ddala Pedr
hefyd, yr hwn, wedi ei ddal, a roddes efe yngharchar, gan
ewyllysio ar ol y Pasg ei ddwyn ef allan at y bobl

;

' ond
gwaredwyd Pedr yn wyrthiol o'r carchar ;

' eithr Herod,
pan y ceisiodd ef, ac heb ei gael, a holodd y ceidwaid, ac

a orchymynodd eu cyraeryd hwy ymaith.' Yna y canlyn

yn union hanes ei íarwolaeth ei hun: 'Efe a aeth i waered
o Judea i Cesarea, ac a arhosodd yno. Eithr Herod oedd
yn llidiog iawn yn erbyn gwyr Tyrus a Sidon, a hwy a
ddaethant yn gyttun atto ; ac wedi ennill Blastus, yr hwn
oedd ystafellydd y brenin, hwy a ddeisyfasant dangnef-

edd, am fod eu gwlad hwynt yn cael ei chynnahaeth o

wlad y brenin. Ac ar ddydd nodedig, Herod, wedi gwisgo
dillad breninol, a eisteddodd ar orseddfainc, ac a areith-

iodd wrthyut. A'r holl bobl a roes floedd, Lleferydd

Duw ac nid dyn ydyw. Ac allan o law y tarawodd angel

yr Arglwydd ef, am na roisai y gogoniant i Dduw, a chan
bryfed yn ei ysu, efe a drengodd' (Act. xii. 1-23).

Mae hanes Josephus yn cyduno o ran sylwedd ag un
" Luc, er y dug i mewn rai amgylchiadau y rhai a ystyriwn
ni yn afreidiol i'w coífhau :

'Yn awr pan yr oedd Agrippa
we(U teyrnasu am dair blynedd dros Judea, efe a ddaeth

i ddinas Cesarea ; ac yno y dangosodd shows er anrhydedd
i Cesar. Ar yr wyl hon yr oedd wedi cael eu dwyn yn
nghyd dyrfa fawr o'r prif bersonau, ac o'r cyfryw ac oedd-

ynt yn wyr o urddas yn y dalaeth. Ar ail ddiwrnod y
shows gosododd am dano wisg wedi ei gwneud i gyd o

arian, ac o wneuthuriad gwir ryfeddol, ac a ddaeth i'r

chwareudy yn gynnar yn y bore, ar ba bryd y goleuwyd
arian ei wisg gan adlewyrchiad cyntaf yr haul arni, a
dysgleiriodd mewn modd hynodfawr, ac yr oedd mor ddys-
glaer hyd nea creu arswyd yn mysg y rhai a edrychent
yn daer arno ; ac yn y fan gwaeddodd ei wenieithwyr, un
o un man, a'r Uall o fan araU, "taw duwydoedd,' ac ych-

wanegasant, " Bydd drugarog wrthym, canys ni wnaethom
hyd yn hyn ond dy barchu fel dyn, etto o hyn allan bydd
i ni dy gydnabod fel un uwchlaw natur farwol." Ar hyii

ni wnaeth y brenin na'u ceryddu am eu gweniaith cab-

leddus, na'i gwrthod. Teimlai boen mawr yn ei fol

;

dechreuodd yn y modd mwyaf ffyrnig. Cariwyd ef gan
hyny i'r palas ; a phan yr oedd wedi cael ei dreulio allan

gan y poen yn ei f'ol dros bum diwrnod, ymadawodd a'r

fuchedd hon yn y 54fed flwyddyn o'i oedran, ac yn y
seithfed o'i deyrnasiad ; oblegid teyrnasodd bedair blyn-

edd dan Caius Cesar (Caligula); tair o honynt yn unig oedd
dros detrarchaeth Phylip, ac ar y bedwaredd ychwaneg-
wyd attynt un Herod; ac heblaw y rhai hyn fe dayrnas-

odd dair blynedd dan Claudius Cesar, a chafodd Judea
ac hefyd Samaria a Cesarea fel ychwanegiad attynt. Yr
oedd y cyllid a dderbyniai oddi wrthynt yn fawr iawn,

dim Ilai na 12,000,000 o drachmce, neu a cliymeryd y
drachma yn ol 7fc. o'n harian ni, 387,.500p. ; etto ben-

thycodd symiau mawrion ; oblegid yr oedd mor haelionus

iawn fel yr oedd ei draul yn fwy na'r hyn ddeuai i mewn,
ac yr oedd ei haelioni yn ddiderfyn ' {Antíq. xix. 8. 2).

Cymerodd angeu Herod le 44 o.c.

Ageip'pa oedd íab yr Herod a fu farw mor druenus,

ac orwyr Herod Fawr. Yr oedd yn Rhufain ar amser
marwolaeth ei dad, ac nid oedd oud dwy ar bymtheg oed.

Yr oedd yr ymerawdwr Claudius yn barod i'w ddanfon

ef ar unwaith i gymeryd meddianto deyrnas ei dad; ond
perswadiwyd ef gan nifer o wyr y Uys i beidio gwneud
hyn ar gyfrif ei oedran a'i ddiíîyg proíiad ; ac yn y cyf-

amser daníbnodd Cuspius Fadus i fod yn rhaglaw ar

Judea a'r holl deyrnas {Antíq. xix. ÍJ). Yn mhen pedair

blynedd ar ol hyn, ar farwolaeth ei ewythr Herod, brenin

Chalcis, appwyntiodd Claudius ef yn ganlyniedydd iddo

;

a phedair blynedd yn ddiweddarach rhoddodd iddo Iyw-

odraeth Batansea, Trachouitis, ac Abilene ; ond cymerodd
Chalcis oddi arno, a Nero a roddodd iddo wedi hyn ran

Galilea, Tiberias, a Tarichsea, ac hefyd Julias yn Persea,

ynghyd â phedwar ar ddeg o bentrefi cyfleuedig o'i

chwmpas {Antíq. xx. 5. 2; 7. 1 ; 8. 4). Ar oì marwolaetli

Herod Agrippa Ilywodraethid Judea gan procurators

(rhaglawiaid), fel eu gelwid ; ac ar ddyfodiad Ffestus,

Brenin Agrippa a'i chwaer Bernice a ddaethant i Cesarea

i'w gyfarch. Yr oedd Paul yr amser hwnw yn garcharor

yno, ac amlygodd Agrippa, yr hwn oedd wedi clywed

son am dano, ddymuniad i'w glywed. Dyma'r achlysur

ar yr hwn y darfu i'r apostol draddodi ger ei fron yr

araeth ardderchog hono a orfododd y brenin i gyfaddef
' Yr wyt o fewn ychydig i'm hennill i fod yn Gristion

'

(Act. XXV. 13-27 ; xxvi). Yn y rhyfel rhwng yr ludd-
ewon a'r Rhufeiniaid ochrodd Agrippa gyd â' r olaf ; ac ar

01 dinystr Jerusalem ymneillduodd gyd â'i chwaer Bernice

i Rufain, Ile y treuliodd weddill ei ddyddiau. Tybir

iddo farw yn Rhufain yn y flwyddyn 70 o.c, yn ddeg a

thriugain mlwydd oed. Nid oes un brenin wedi bod gan
yr hU luddewig er pan syrthiodd y deyrnwialen o ddwy-
law Agrippa.

Berni'ce oedd ferch Herod Agrippa, a chwaer y 'brenin

Agrippa ' ac sydd newydd gael ei enwi. Bu yn briod yu
gyntaf â Lysimachus, alaharch AIexandria, ac ar oi ei

farwolaeth ef â'i hewythr Herod, brenin Chalcis {Antíq.

xix. 5. 1). Bu farw yntau hefyd, gan ei gadael hi yn
weddw, ac yn weddw y bu hi fyw am flyneddau ; a chau
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i son fyned ar ied ei bod yn ddrwg â'i brawd Agrippa,
perswadiodd Polemon, brenin Cilicia, i gyineryd ei en-

waedu a'i phriodi lii, gan dybied y gallai trwy y moddion
hyn brofi yr adroddiad yn enllibaidd a chelwyddog ; ond
ni pharliaodd y briodas hon yn hir, oblegid darfu iddi

ei adael yn fuan, a rhoddodd yntau i fynu y cysylltiad

ydoedd wedi ffurflo â hi ac â'r grefydd luddewig {Antiq.

XX. 7. 3). Dychwelodd yn awr at ei brawd Agrippa.

Dywedir fod Titus wedi cwyinpo rnor ddwfn mewn cariad

â hi ac y gwnaetliai lii yn ymerawdres oni buasai dadwrdd
a chlebar y Rhufeiniaid ei rwysti'O (Dodd. Expos. iii. 362).

Dbusil'la heíyd oedd ferch i Herod Agrippa, a chwaer

y ddau ddisgynydd o Herod Fawr a enwyd ddiweddaf,
sef Agrippa a Bernice. Yr oedd lii wedi addaw priodi

Epiphanes, mab Antiochus, brenin Commagena ; ond
torwyd yr ymrwymiad, oherwydd, wedi addaw mabwys-
iadu y grefydd luddewig, na wnai gyflawni ei addewid.
Rhoddwyd lii wedi hyn mewii priodas i Azizus, brenin

Emesa, ar yrammod iddo gymeryd ei enwaedu; ond nid

hir y bu y briodas heb ei thori. Ystyrid Drusilla yn un
o'r glanaf o fennywaid ; a phan ddarfu i Ffelix, rhaglaw
Judea, syrthio mewn cariad â hi, hi a adawodd ei gwr ac

a'i priododd ef Pan yr oedd Paul yn garcharor yn
Cesarea, 'daeth Ffelix, gyd ai wraig Drusilla, yr hon
oedd luddewes, ac a yrodd arn Paul, ac a'i gwrandawodd
ef ynghylch y ffydd yn Nghrist' (Act. xxiv. 24). Cafodd
Ffelix fab o DrusiIIa a elwid Agrippa, yr hwn yn nyddiau
Titus Cesar a fu farw ynghyd â'i wraig mewn eruption o

Fynydd Vesuvius {Antiq. xx. 7. 1. 2).

Yr oedd gan Herod amryw ddisgynyddion eraill, ond
ni sonir am neb eraill yn y T. N. Yr oedd Ilawer o gyd-
briodasau yn eu plith, ac weithiau byddai perthynasau
agos iawn i'w gilydd yn priodi eu gilydd {Antiq. xviii.

5.4).

HERODIAID. [Sectau.]
HES'BON, prifddinas Sehon, un o freninoedd yr

Amoriaid, ynghylch, yn ol Jerome, ugain o filltiroedd

Rhufeinig ar y tu dehau i'r lorddonen (Num. xxi. 26).

Ar ol dyinchweliad Sehon gan yr Israeliaid dan lywydd-
iad Moses, rhoddwyd hi yn gyiitaf i'r Reubeniaid, y rhai

a'i hail adeiladasant, neu yn fwy tebygol a'i hadgyweir-
iasant (xxxii. 37); ac yr oedd hi yn un o'r dinasoedd a
roddwyd wedi hyn i'r Lefiaid (Jos. xiii. 17; xxi. 37).

Oddiwrth fygythion Esaiah a Jeremiah, ymddengys fod

Hesbon a'r wlad oddi amgylch wedi syrthio yn ol i ddwy-
law y Moabiaid (Esa. xv. 4 ; xvi. 6, 8, 9 ; Jer. xlviii. 2,

34, 4.5), i'r rhai y perthynai yn ddechreuol (Num. xxi.

25-30).

Yr oedd Hesbon yn gyfleuedig ar fryn. Mae yma
weddillion hen dwr mawr, ynghyd â gweddillion rhyw
dai wedi eu hadeiladu o geryg man ; ond nid oes un t
cyfan yn aros. Mae ychydig baladrau colofnau drylliedig

yn aros etto, a nifer o ffynonau wedi eu tori yn y graig, a
dwfrle mawr ar gyfer angenrheidiau y trigolion yn ystod
yr haf (Burckhardt, Trav. in Syria, 365). Dywed Irby
a Mangles iddynt gael adfeiliau annyddorol {Trav. 146).

Ceir golygfa eang oddiar ben y bryu. Hesban y gelwir

y Ile yn bresenol.

HEZECIAH a anwyd i'w dad Ahaz pan nad oedd
hwnw ond un ar ddeg oed, ac felly yr oedd yn bump ar

hugain oed pan fu farw ei dad yn yr unfed flwyddyn ar

bymtheg ar hugain o'i oedran. Canlynodd ef c.c. 726.

Gan fod ei dad wedi gadael i'r genedl i suddo i fath o
baganiaeth, gwnaeth Hezeciah, gyda mawr rymusder,
ymaflyd yn y gorchwyl o'i diwygio. Yn y mis cyntaf o'r

flwyddyn gyutaf o'i deyrnasiad, perodd i brif ddorau y
deml i gael eu hagor a'u hadgyweirio, a gorchymynodd
i'r offeiriaid a'r Lefiaid i'w phuro a'i pharotoi erbyn
aberthu. Wedi gwneud hyn, darfu iddo ef a'i dywysog-
ion gynnal gwasanaeth difrif-ddwys wrth gyflwyno y
deml gyd ag ebyrth a diolchgarwch ; cadwyd y pasg yn
yr ail fis, a chyda mwy o ddifrifoldeb nac yr oeddid wedi
wneud am lawer o oesoedd cyn hyny ; a chadwyd gwyl
y bara croew am bedwar diwrnod ar ddeg yn Ile saith.

Yna gwnaeth Hezeciah a'i bobl ddinystrio yr allorau

eilun-addolawl a'r delwau yn ei Iywodraeth ei hun, ac

yn un Hosea, brenin Israel. Appwyntiodd Gonomiah a
Simei, dau frawd, ynghyd â nifer o is swyddogion, i

S'crhau i'r offeiriaid a'r Lefiaid eu cynnaliaetli ddyledus.

Ysgydwodd Hezeciah iau Assyria oddiar ei war, a
gomeddodd dalu y deyrnged a osodasant ar ei dad Ahaz.
Goresgynodd wlad y Philistiaid, y rhai oeddynt yn ddi-

weddar wedi difrodi Judea, a'i darostwng dan ei iau.

Yn y bedwaredd flwyddyn ar ddeg o'i deyrnasiad, darfu

i Senacherib, brenin Assyria, oresgyn ei deyrnas, ennill y
rhan fwyaf o'i ddinasoedd caerog, a'i orfodi i ddeisyf am
delerau heddwch oddiwrth yr Assyriaid. Gofynent 300
o dalentau arian a 30 o rai aur, y cyfanswm ynghylch
351,000p., fel teler eu hymadawiad o'r wlad. Er mwyn
codi y swm hwn gorfodwyd Hezeciah i ddiyspyddu ei

drysorau, a thori yr aur ydoedd ychydig cyn hyny wedi
osod ar ddorau y deml. Ond nid cynt y derbyniodd
Senacherib yr ysbail hon, yr hon y gwelai a annalluogai

Hezeciah i gario y rhyfel yn mlaen nac y danfonodd dri

o'i brif swyddogion o Lachis, yr hon yr oedd ar y pryd
yn ei gwarchae, i ofyn am i Jerusalem i gael ei rhoddi i

fynu iddo. •Gwnaeth Rabsaceh, y prif genad Assyriaidd,

fawrhau gallu ei feistr, fel pe na fuasai na Duw na dyn
yn alluog i waredu o'i law, a gwaeddodd ar yr Hebreaid
ar y mur, gan fygwth, os na wnaent roddi eu hunain i

fynu, y gorfodai iddynt fyw ar eu pridd eu hunain yn y
gwarchae echrydus. Pan glybu Hezeciah am yr araeth

gableddus hon, cyweiriodd i'r deml er mwyn dyben def-

osiynol, a danfonodd genad at Esaiah i hysbysu iddo yr
hyn oedd Rabsaceh wedi ddweud, ac i ddeisyf arno eiriol

drosto gyda Duw. Gorchymynodd y prophwyd ef i

beidio ofni, gan y gwnai Duw ddanfon yspryd ofn ar

Senacherib, yr hyn a'i gorfodai i ddychwelyd i'w wlad ei

hun ar ffrwst gwyllt, ac y byddai iddo farw yno trwy y
cleddyf Yn gaulynol rhoddodd i fynu warchae Lachis,

ac aeth ai fyddin yn erbyn Libnah ; ond wedi derbyn
awgrym fod brenin Ethiopia yn dyfod i fynu yn ei erbyn
er cynnorthwyo brenin Judah, gadawodd warchae Libnah,

ac ar yr un pryd gwnaeth ysgrifenu y llythyr mwyaf cabl-

eddus a thramgwyddys at Hezeciah. Agorodd yntau y
Ilythyr yn y deml ger bron yr Arglwydd, ac a ddeisyfodd

arno ei waredu o ddwylaw ei elyn. Attebwyd ei weddi.

Y noson hono y dinystriodd angel yr Arglwydd 180,000

o fyddin Senacherib ; felly gorfodwyd y brenin balch i

gilio i Ninifeh, Ile y cafodd ei lofruddio gan ei ddau fab

(2 Cron. xxxii. 21, 23).

Tra yr oedd Senacherib yn difrodi ei deyrnas, cymerwyd
Hezeciah yn beryglus o glaf o gornwyd; a gorchymynodd
Duw iddo, trwy Esaiah, i drefnu ei d, gan y byddai raid
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iddo farw. Wylodd Hezeciah yn chwerw-dost, a deisyf-

odd ar yr Arglwydd am beidio ei dori ymaith ynghanol

el ddyddiau. Sicrhaodd Duw iddo trwy Esaiah fod ei

weddi wedi ei hatteb; ac yr ychwanegid pymtheg mlyn-

edd at ei fywyd. Yn y cyfamser, gorchymynodd y
prophwyd am i swp o ffigys i gael ei osod wrth y corn-

wyd, er mwyn yn wyrthiol ei wella ; a dywedodd wrtho

na chawsai dim o'r ddmas ei roddi i fynu i'r Assyriaid.

Fel arwydd o sicrwydd y pethau hyn, darfu i'r haul, ar

ddewisiad Hezeciah, fyned ddeg o raddau yn ol ar ddial

Ahaz. Ar ol iddo gael ei adferu i iechyd, cyfansoddodd

hymn o ddiolchgarwch. Ond ymchwyddodd, fodd bynag,

mewn balchder, gan anghofio bod yn ddiolchgar, fel y
dylasai, i Dduw. Pan ddanfonodd Merodach Baladan,

mab Baladan brenin Babilon, genadau atto i'w longyfarch

ar adferiad ei iechyd, bu Hezeciah mor ffol a balch a

dangos iddynt bob peth costus yn mhUth ei drysorau.

LLYN 1IEZKCIAH.

Dygodd ei falchder ddigofaint oddiwrth yr Arglwydd
amo ei hun, ac ar ei ddeiliaid ; a sicrhaodd Duw iddo,

trwy Esaiah, y gwneid cario ei gyfoeth i Babilon, ac y
byddai gorfod i'w ddisgynyddion weini fel eunuchiaid yn

y palas yno. Cyfaddefodd Hezeciah fod y bygythiad yn
gytìawn, ond dymunodd ar fod i heddwch a gwirionedd

barhau yn ei holl amser ef. Treuliodd, gan hyny, flyn-

eddau olaf ei fywyd mewn tawelwch, a gwnaeth lawer

. tuag at Iwyddiant ei bobl a'i deyrnas. Yn mhlith y
gweithredoedd eraill a gofnodir (2 Bren. xx. 20) dywedir
iddo ' wneud y Ilyn, a'r pistyll, ac y dug efe y dyfroedd

i'r ddinas/ ac iddo (2 Cron. xxxii. 30) 'argae yr aber

uchaf i ddyfroedd Gihon, ac a'u dug hwynt tua thu y
gorllewin i ddinas Dafydd.' Mae y Hyn, yr hwn sydd
240 o droedfeddi o hyd, ac yn 144 o led, yn bodoli yn
bresenol, ac yn parhau i gynysgaethu y ddinas â dwfr.

Wedi iddo fyw pedair ar ddeg a deugain o flyneddau, bu
farw, a chanlynwyd ef gan Manasseh ei fab (2 Cron.

xxix.-xxxii. ; 2 Bren. xviiL-xx. ; Esa. xxxvi. xxxix.)

HIDECEL. Enwir yr afon hon ddwywaith yn yr
H. D. Yr oedd hi yn un o'r bedair cangen i ba rai y
rhanwyd yr afon a lifai trwy ardd Eden :

' hono sydd yn
myned o du y dwyrain i Assyria ' (Gen. ii. 1 4). ' Wrth

ymyl yr afon fawr, hono yw Hidecel,' y gwelodd Daniel

un o'i weledigaethau mwyaf hynod (x. 4).

Cyfieithir y gair Hebraeg Hidecel gan y Deg a Thri-

ugain yn Tigris, ac addefir yn g}edin mai y Tigris

ydyw. Mae yr afon yn tarddu o ddwy brif fíynonell yn
mynyddau canolbarth Armenia, a Uifa heibio Diarbeker,

Mosul, a Bagdad. Ar ei glanau y sefai Ninifeh hynafol,

yn agos i Mosul y dyddiau presenol ond ar yr ochr arall

i'r afon, Ctesiphon a Seleucia, ac ar safle yr olaf y saif

Bagdad yn bresenol. Yn ei chwrs derbyn y Tigris amryw
afonydd pwysig, a thua phen ei thaith y mae ynddi fwy
o ddwfr na'r Euphrates. Mae hi yn gulach, gan nad yw
braidd yn un man yn lletach na 200 o latheidiau, ond
mae hi yn ddyfnach ac yn gyflymach ; ei chyflymder

cyffredin yn Bagdad yw rhwng 7 ac 8 troedfedd bob
eiliad, tra nad yw yr Euphrates yn Hit ond 4^ o droed-

feddi. Ynghanol ei chwrs, islaw Mosul i Korneh, mae
glanau y Tigris, unwaith yn sedd gwrtaith

uchel, a thrigle breninoedd nerthol, yn awr
yn anghyfanedd, a chwedi eu gorchuddio

â gweddillion mawredd hynafol—adfeiliau

amdditíynfeydd, gwrthgloddiau, a dwfr-

gronfeydd, y rhai a wnaethid er diogelwch

neu ddyfrhad y wlad. Mae y Tigris yn
nofiadwy i glwyd-f'adau (rafts) ar rai tym-
horau o bont Diarbeker i Mosul, pellder o

gylch 296 o filltiroedd. Islaw y Ile olaf

mae yn fwy neu lai felly trwy gydol y
flwyddyn ; a disgynir i Bagdad gyd â'r

fath rwyddineb a chyflymder fel yr ad-

waenir yr afon wrth yr enw tarawiadol

eheap camalier. Mae clwyd-fadau mawr-
ion, yn cael eu dal ar wyneb y dwfr gan
200 neu 300 o grwyn wedi eu llanw ag
awyr, niewtì arferiad mawr er trosglwyddo
nwyddau masnachol, a phan fyddo y mar-
siandwyr ar y bwrdd, mae ystafell fechan

yn cael ei chyfodi ar y raft er mwyn eu
cysgodi rhag y gwres a'r gwlaw. Yn ystod

y Ilif dymhor cyflawnir yr afon-daith mewn tri neu bedwar
diwrnod, tra y gofyn ar amserau eraiU ynghylch pymtheg
diwrnod. Dwywaith yn y flwyddyn gorlifir y wlad gan

y Tigris—yn EbriII, ar ol toddiad eira'r gauaf yn y myn-
yddau ; ac yn Nhachwedd, ar ol y gwlawogydd blyneddol

yn y gororau uchelaf. Yn y gwanwyn yn unig y ceir y
wlad wedi ei chwbl orlifo

; y pryd hyny saif Bagdad fel

ynys gastellawg ynghanol môr diderfyn. Nid yw y Ilif

nerthol ac sydd yu gorchuddio y wlad yr amser hwnw
yn rhwymedig am yr oll o'i ddyfroedd i'r Tigris ; unir â

hi ddyfroedd yr Euphrates sydd fwy na hi, a phrif ffyn-

onellau yr hon ydynt yr un wedd yn Armenia, a chwedi
ymuno cuddiant yr holl wlad o gwmpas yn mhob cyfeiryd,

ar y dwyrain, y gorllewin, a'r dehavi, hyd nes yn mhell

tu hwnt i'r golwg. Yn fuan wedi iddynt dreio, manau

y rhai ni flagurant ar y tymhor ond yn rhanol a ymfras-

hant i or-rancusrwydd synfawr. Yn Rorneh ymuna y
Tigris a'r Euphrates, a gwna yr afonydd unedig, y rhai

wedi eu hundeb a elwir y Shat-el-Arab, ar ol cwrs tidal

o dros 100 o filltiroedd, syrthio i'r Persian Gulph. Gellir

cyfrif holl gwrs y Tigris o Korneh yn 1146 o filltiroedd.

(Chesrì&y, Exped. i. 13, 32, 38; Bawlinson \n Herodot. i.

552 ; Ker Porter, Travels, ii. 258).
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HIERAP'OLIS, dinas yn Phrygia, yn gyfleuedig yn
agos i gysylltiad yr afonydd Clydus a Meunder, ac nid

yu mhell oddiwrth Colosse a Laodicea. Gelwid hi 'lepá-

7ro\tç {Di'nas Santaidd), oddiwrth, meddynt hwy, nifer ei

themlau. Cyfeiria Paul, yn ei Lythyr at y Colossiaid, at

Gristionogion yn Hierapolis (iv. 13). Yn mhen canrifoedd

ar ol hyn honai ei heglwys yr hawl o gael ei chyfrif fel

eglwys esgobaethol Phrygia. Yr oedd yn enwog am ei

ííÿnonau calchog cynnes ; mae y dyfroedd yn hynod am
eu gallu ceryg-wneuthurol, ac y maent wedi ffurfio craw-

enau {incrustatìons) mawrion a rhyfeddol. Mae holl safle

y dref wedi ei guddio gan adfeihau o gyraeriad gorwych;
gellir ei galw, mewn gwirionedd, yn ddinas o balasau a
themlau dadfeihedig. Mae yr effaith yn cael ei fawr
gynyddu gan brydferthv\ch anarferol ei sefyllfan. Mae
yr uchelsarn (terrace) Ilydan ar yr hwn y saif yn cael ei

gylchynu ar y gogledd-orllewin gan gadwyn o fynyddau
uchel, tra y crwydra y Hygad yn ddirwystr, ar y gorllewin

a'r dehau, dros wastadedd eangfawr o ddyffrynoedd tor-

aethog a phorfeydd breision cybelled a mynyddoedd
Cadmus i'r D.D.Ü. (Hamilton, Bes. i. 518).

HIN, mesur pethau gwlybion yn mhlith yr Hebreaid.
Tybir taw y chwechfed neu y seithfed ran o bath ydoedd,
yr hyn a gyduna yn dda â'r manau hyny Ile y cyfarfyddir

â'r gair (Jahn, Bib. Antiq. 5, 6 ; Gesenius, Lex. 22,3).

HIN'NON. Dyff'ryn neu gwm cul dwfn ar y tu dehau
i Jerusalem ydyw dyffryn mab Hinnon (Jos. xviii. 16).

Yma y darfu i'r luddewon eilun-addolgar adeiladu 'ucheí-

feydd Tophet i losgi eu meibion a'u merched yn tân' i

Moloch (Jer. vii. 31 ; xxxii. 35 ; 2 Cron. xxviii. 3). Er
mwyn boddi Ileisiau y plant a aberthid yn greulon fel

hyn, dywedir yr arferid defnyddio tabyrddau ac offer cerdd
eraill. Yn mhlith diwygiadau eraill a wnaeth Josiah,
' halogodd Tophet, fel na thynai neb ei fab na'i ferch trwy
dân i Moloch' (2 Bren. xxiii. 10). Jeremiah, pan yji cyf-

eirio at gymeriad Jerusalem gan y Babiloniaid, a ragfyn-

ega alanastra echrydus yr luddewon yn y dyffryn hwn, ac

oedd wedi bod yn olygfan cyflawniad y fath weithredoedd
arswydus o greulon (Jer. vii. 32-34). Dywedir iddo

ddyfod yn dderbynle holl faw y ddinas, ac hefyd i ysger-

bwdau anifeiliaid, a chyrph meirwon drwg-weithredwyr
ac oeddynt wedi eu gadael heb eu claddu, ac er mwyn
llosgi y rhai hyn ymddengys y cedwid tânau ynghyn o

bryd i bryd. Trwy gyffelybiaeth hawdd darfu i'r ludd-
ewon drosglwyddo yr enw at le cospedigaeth yn y byd
arall (Robiuson, Gr. Lex. 150); gan taw yr un gair yw
Gehenna, uffern, a Gehinnon, dvffryn Hinnon.
HIR-YMAROS. 1. Gadaeryn llonydd (2 Cron. xxv.

16). 2. Esgeuluso (Num. ix. 13). Hir-ymaros Duw yw
arferiad parhaus o'i amynedd, trwy yr hwn y gedy ddyn-
ion yn lîonydd, o'r hyn Ileiaf am dymhor, heb eu cosbi

(Rhuf. ii. 4 ; iii. 25). Mae yr hir-ymaros gofynedig oddi
wrthom ni yn gynwysedig mewn gadael eraiU yn Uonydd,
lieb geisio dial arnynt am y drygau a wnaethant i ni, na
llwytho eu cydwybodau a'n golygiadau ni ein hunain,
neu ein harferion, fel rheol bywyd (Eph. iv. 2 ; Col. iii.

13). Trwy hir-ymaros perswadir tywysog ; trwy osod y
peth yn fwynaidd ger ei fron, ac ymhweddiadau aml a
gostyngedig, a dysgwyl yn amyneddgar, perswadir ef i

wneud yr hyn nas gwnaethai pe buasid yn cynyg y peth
i'w sylw mewn duU trahaus a byrbwyll (Diar. xxv. 15).

HITTIAID, plant Heth, ail fab Canaan. Trigent yn

y rhan ddeheuol o wlad yr addewid, yn agos i Hebron
;

a chan un o honynt, o'r enw Ephron, prynodd Abraham
ogof Machpelah yn Ile claddu (Gen. xxiii.) Hittiaid oedd
dau o wyr cedym Dafydd—sef Ahimelech (1 Sam. xxvi.

6) ac Uriah, gwr Bathseba (2 Sam. xi. 6). Y cyfryw o'r

Hittiaid ac a arosasant a osododd Solomon dan deyrnged

:

ond wedi hyn darfu iddo briodi rhai o'r bennywaid eilun-

addolgar (1 Bren. x. 29 ; 2 Bren. vii. 6).

HIFIAID, Ilwyth o'r Canaaneaid. [Canaan.]
HOLLALLÜÓG, abl i wneuthur pob peth; priodoledd

o eiddo Duw. Yn oesoedd boreuol y byd ymddengys yr
adwaenid Duw ac y sonid am dano mewn modd arbenig
dan yr enw hwn (Gen. xvii. 1 ; Exod. vi. 3 ; Num. xxiv.

4 ; Ruth i. 20 ; Job v. 17 ; &c.) Arferir ef yn aml hyd
yn od yn bresenol, nid yn unig fel enw un o briodoleddau
Duw, ond fel un o'i enwau.

HO'MER, mesur yn mhlith yr Hebreaid. Yr oedd yr
un faint ä'r cor, ac a gynwysai ddeg ephah o bethau
sychion, neu ddeg bath o bethau gwlybion (Ezec. xlv.

11, 14). Yr oedd yr omer y mesurid y manna ag ef yn
fesur hoUol wahanol. Ni chynwysai ond y ddegfed ran

o ephah, neu y ganfed ran o homer. Er fod y ddau air

yn debyg i'w gilydd o ran swn mae y gwahaniaeth yn
cael ei nodi yn ddigon eglur yn yr Hebraeg, lûn (Jwmer),

ac löy {omeì').

HOR. 1. MjTiydd ar derfyn gwlad Edom, ar yr hwn
y bu Aaron farw (Num. xx. 22-29). Tybir yn gyffredin

taw efe yw y mynydd wrth odre yr hwn y gorwedd
adfeiliau Petra. Mae yn anhawdd esgyn y mynydd hwji.

MY.NYUD IlOlí.

Cadbeniaid Irby a Mangles oedd yr Europeaid cyntaf y
gwyddys iddynt gyrhaedd ei gopa. Pan, fodd bynag, y
cyrhaeddir ei ben, ceir yr olygfa oddi arno yn un o'r fatli

orwychaf 'Ar ol,' medd Dr. Wilson, 'mawredd a pherygl

yr ymdrech y gorfodwyd ni i'w gwneud i gyrhaedd i'r pen,

buasem mewn amgylchiadau cyffredin yn go falch ar y
Uwyddiant oeddym wedi gael, ond gorchfygwyd ni gan

fawredd gwyllt, gorwychder, ac echryslonrwydd yr olygfa

newydd a rhyfeddol o'n cwmpas ac oddi tanom. Yr oedd-

ym, yn ol ein tyb ni, wedi eistedd ar orseddfainc anghyt-

anedd-dra ei hun. Dyma brifddinas uchelderau cribog,
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drylliedig, bygytbiawl ; dinystr wedi ei bentyru ar ddin-

ystr, a dyfnder tywyllddu difaol wedi ei ychwanegu at

ddyfnder, a hyn oll ar bob tu i ni. Tua chodiad haul, yr

oedd o'n blaen Fynydd Seir, balchder a gogoniant Edom,

a dychryn ei wrthwynebwyr—wedi ei daro yn ei hyd a'i

led gan law yr Hollalluog a estynasid allan yn ei erbyn

—

diíìrwyth ac anghynadreddol i'r eithaf, a'i ferch, " dinas

y graig " (Petra) wedi ei dymchwelwyd ac ar lawr wrth

ei draed. Tua'r dwyrain yr oedd yr anialwch mawr ac

ofnadwy, a i dditìaethwch, a'i byllau, a'i sychder wedi ei

daenu o'n blaen, heb un terfyn iddo ond ei faintioli ei hun,

a chwedi cael ei gyhoeddi gan Dduw ei hun yn " gysgod

angeu." Nis medrem gyfyngu ein hunain i'r olygfa

ddychrynllyd, digymhar fel y teimlem ei bod gan yr uuai

ynddi ei hun ddychrynfeydd galhi yr Hollalluog a chyf-

iawnder dialeddol Duw' (Wilson, i. 292).

Jebel Harun, yn agos ac yn mhell, ydyw yr yrnddyrch-

afiad mwyaf hynod a tharawiadol o fynyddau Shirah neu

Seir, a chan sefyll allan mewn ífurf hynodfawr, efe, mae
yn debygol, yw yr uchelfan hwnw ei hunan yr hwn yn
ddechreuol a dderbyniai yr enw "inn "lÜ, neu IIoi- y Myn-
ydd, a elwid felly mewn modd neiUduol, a'r hwn enw, er

yr arferir ef am hoU gadwyn fynyddau Seir, a gadwai i'w

wahaniaethu oddiwrth erail]. Ceir ef yn gymhwys Ue

dywed Josephus fod Mynydd Hor, sefyn nghymydogaeth
Petra. Mae yr enw Jebel Harun, yr hwn a ddug yn
mhhth yr hoU Iwythau Arabaidd, a hyny yn hollol anni-

bynol ar unrhjw draddodiadau o eiddo y mynachod, yn
gystal a'r íFaith y cyfeirir atti yn awr, yn ein harwain

ni i gredu taw efe oedd yr uchelfan ar ba un y bu farw

Aaron (Wilson, i. 298).

2. Mynydd yn ngogledd Canaan, efallai un o fynydd-

oedd Libanus (Num. xxxiv. 7, 8).

HORIAID, HoKiM, pobl a breswylient yn yr hen
amser gynt yn Mynydd Seir. Yr oeddynt yn mhhth y
Uwythau y rliai yr ymosodwyd arnynt gan Cedorlaomer,

a'r breninoedd oedd mewn eyngrair ag ef, ac y cawsant

eu gorchfygu (Gen. xiv. 5, 6), Gelwir Seir ei hun yn
Horiad, a'i feibion oedd benaethiaid yr Horiaid. Darfu
i'r Edomiaid Qeddynt wedi disgyn oddiwrth Esau wedi
hyny ddinystrio yr Horiaid, a chymeryd meddiant o'u

gwlad, a phreswylio yn eu lle (Deut. ii. 12, 22).

HOR'MAH, gynt dinas berthynol i'r Canaaneaid

(Num. xiv. 45; Jos. xii. 14), un o'r 'dinasoedd o du
eithaf i Iwyth meibion Judah, tua therfyu Edom, ar du

Y dehau' (Jos. xv. 21, 30). Rhoddwyd hi wedi hyn i

Wyth Simeon (xix. 1, 4 ; Barn. i. 16, 17). At henuriaid

Hofrnah y danfonódd Dafydd ran o'r ysbail a gymerasai

oddiap yF Anialeciaid (1 Sam. xxx. 26, 30).

HOSAN''NA—h.y., acJmh yn awr, neu acJiub, yr ydwyf
yn deisyf-^^dAx 'A ddefnyddid gan yr luddewon yu eu
gweddiau, yn enwedîg ar Wyl y Pebyll ; a gelwid y
cangenau a rwymid ynghyd yr amser hwnw weithiau yn
Hosanna. Yr oedd gwaith y tyrfaoedd yn gwaeddi
Hosanna i Grist fel mab Dafydd yn arwyddo eu bod
yn dymuno iddo bob dedwyddwch a llwyddiant ; ac yn
erfyn arno, fel Messiah, ain eu haehub ar frys, a dyrehafu

gogoniant eu cenedl i'r graddau uchaf (Matt, xxi. 9, 1.5
;

Marc xi. 8-10 ; loan xii. 12, 13).

HOSE'A, mab Beeri, a gyflawnodd swydd propbwj'd
yn nheyrnasiad Uzziah, Jotham, Ahaz, a Hezeciah, bren-

inoedd Judah, ac yn nheyrnasiad Jeroboam II., brenin

Israel (i. 1). Yr oedd, gan hyny, yn cydoesi ag Esaiah,

yr hwn a brophwydodd yn ystod teyrnasiad yr un bren-

inoedd. Mae prophwydoliaethau Hosea yn perthyn yn
benaf i deyrnas Israel, gan na chyfeirir ond yn achlysurol

at un Judah. Mae yn debygol y perthynai ef ei hun i

deyrnas Israel ; ac os felly, dangosai, er gwrthgib'"d cyff-

redinol y deg llwyth, nad oedd Jehofah heb ei weision a'i

dystion hyd yn od yn eu phth hwy. Mae ei arddull yn
uchel farddonol ; oud mae hefyd yn fyrwyllt, ac yn aml
yn dywyll.

I

lAGO. Yr oedd davi o apostolion ein Harglwydd o'r

enw hwn—lago fab Zebedeus, a brawd loan, a lago fab

Alpheus. [Apostolion].

lAITH, mae yn amlwg, a ddefnyddiwyd yn foreu gan
ddyn. Darfu i Adda pan mewn cyflwr o ddiniweidrwydd,

a chyn creadigaeth Efa, ' enwi enwau ar yr hoU greadui-

iaid, ac ar ehediaid y nefoedd, ac ar holl fwystfilod y
maes' (Gen. ii. 20). Cyn iddynt gael eu troi allan o

baradwys oawn Adda ac Efa yn dai cyfeiliach â bodau
eraill ac â'u gilydd, yr hyn a brofa y gallent ddeall a

siarad iaith. Gwnaeth Cain, eu niab hynaf, fynegi ei

feddyliau a'i deimladau mewn geiriau (iii. 1-.5, 8-20 ; iv.

6, 14, 17). Nid oes, gan hyny, un amheuaeth ynghylch

y defnydd boreuol o iaith gan ddyn. Pa fodd y daeth i

wneuthur defnydd o honi nis gallwn esponio. Mae llawer

yn tybied mai dyfais ddynol ydoedd iaith, a chynygant
hyd yn od i ddangos sut y cafodd o radd i radd ei fíurfio;

myntumia eraill ei bod yn tì'rwyth ysprydoliaeth dwyfol

;

ac y mae y ddwy blaid yn dwyn yn mlaen resymau er

protì cywirdeb eu golygiadau ; ond y ffaith yw, mae
dechreuad iaith tu hwnt i allu dyn idd ei esponio ; a

gwell yw cydnabod ein hanwybodaeth, na mabwysiadu
amcau-dybiau dros y rhai nid oes dim un prawf

Mae yn naturiol i gasglu taw un iaith oedd ar y cyntaf

yn y byd. Ymddengys mai felly yr oedd hyd yn od ar

ol y diluw : 'A'r hoil ddaiar oedd o un iaith ac o un
ymadrodd.' Ond yn awr y cymerodd le gymysgiad ieith-

oedd yn Babel. Ond nis medrwn ddweud yn mha beth

yr oedd y cymysgiad yma yn gynwysedig ; digon yw
gwybod nad ydoedd yr adeiladwyr yu Babel yn alluog i

gario eu gwaith yn mlaen gan na fedrent ddeall eu gilydd,

ae i'r 'Arglwydd eu gwasgaru hwynt oddi yno ar hyd
wyneb yr holl ddaiar' (xi. 1-9). Mae yr ieithoedd a'r

amryw-ieithoedd {diahcis) a siaradir yn awr yn y byd yn
anneirif, gan gymaint y mae y cymysgiad wedi cynyddu

Mae yn anmhosibl penderfynu pa beth oedd iaith

wreiddiol dynolryw. Mae rhai yn dweud uu iaith, ac

eraill iaith arall. Mae yr Hebraeg wedi cael yr anrhyd-

edd gan y rhan fwyaf o gael ei chyfrif yr iaith gyntaf ar

gyfrif ei symledd, ac hefyd oblegid fod yn mysg dysged-

igion fwy a'i hastudiant nac un iaitli arall, ac hefyd

oblegid teimlad cyhoeddus. Ond y mae y gelfyddyd o

eiryddiaeth gydmariaethol, yr hon sydd yn un newydd.

wedi taflu goleu newydd ar y testun tywyll ac anhawdd
hwn, er y rhaid addef ei bod etto yn mhell o fod wedi

cyrhaedd perffeithrwydd, neu hyd yn od ddynesiad at

addfedrwydd. Er fod Ilawer o gynydd wedi cael ei wneud
mewn olrhain a dansoddi gwahanol deuluoedd o ieithoedd,

etto mae yr araser i ddynesu at y pwnc mawr o ddecli-
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reuad cyíFredin ielthoedd heb ddyfod etto. Yn y cyf-

amser, mae yn deilwng o sylw fod yr ysgoleigion ac sydd
yn gymh^^^s i roddi barn ynghylch cynyrchion diweddol

geiryddiaeth gydmariaethol, yn credu fod pob chwiliad

yn tueddu i brotì taw nn iaith yn unig oedd ar y cyntaf

Nid oes un teulu o ieithoedd wedi cael eu chwiUo mor
eang a'r Indo-Europeaidd, neu y teulu Aryan, y rhai a

gynwysant ieithoedd India, Persia, Asia Leiaf, a phrif

ieithoedd Europe, hen a diweddar. O'r teulu mawr yma
o ieithoedd y cyntaf a'r henaf a wyddys am dani yw y
Sanscrit ; a thra mae hi ei hun wedi myned dan lawer o

gyfnewidiadau, mae wedi myned dan fwy o gyfnewidiadau

íyth yn y gwahanol ieithoedd a'r amryw-ieithoedd sydd
wedi tarddu o honi yn uniongyrchol neu yn anunion-

gyrchol, neu a debygolant iddi, oblegid fod iddyut yr un
dechreuad {Edin. Rev. xciv. 297, 309, 310, 312).

Iaith yr Iuddewon.—Nis gallwn ddweud llawer yn
nghylch natur ac helaethrwydd cymysgiad ieithoedd yn
Babel ; ond mewn amseroedd olynol ymddengys i'r un
iaith fíynu yn gyfíi'edinol iawn o Babilonia yn y dwyrain
hyd Ganaan a Syria yn y gorllewin. Yr enw cyffredin

oedd wedi cael ei roddi i'r iaith hon ydoedd Aramaic ;

ond nis gall fod fawr amheuaeth na ddarfu mewn rhan

mor eang o wlad gyfodi amryw gangen-ieithoedd (dia-

lects), wedi eu nodweddu gan yr un gwreiddiau, ac yn
cyduno mewn grammadeg, etto yn amrywio cryn lawer

o ran swniad, yn aml trwy gyfnewidiad Jlythyrenau. Y
prif gangen-ieithoedd oedd yr Aramaic ddwyreiniol

—

li.y., y Fabilonaeg neu y Galdeaeg ; a'r orllewinol—h.y.,

y Syriaeg. Gallasai nad oedd y gwahaniaeth rhyngddynt
yn fawr ar y cyntaf, ond tebygol iddo gyuyddu ynghwrs
oesoedd [Bib. Cah. ii. 1, 3). GelUr cyfrif yr Hebraeg yn
gangen neu amryw-iaith a'r rliai hyn. Daeth teùlu

Abraham, gan gynwys Lot, allan o Ur y Caldeaid ; etto

pan ddaethant i wlad Canaan, hwy a'u d isgynyddion—

-

teuluoedd Isaac a Jacob ar un llaw, ac ar y Jlaw aralJ y
gwahanoJ Jwytliau Canaaneaidd â plia rai yr oedd a

wnclent—nid ymddengys y profent im anhawsder i ddeall

eu gilydd. Yr un modd, pan ddanfonodd Abraham ei

was ' Eleazar o Damascus ' i'w wlad ac at ei berthynasau
i ymofyn gwraig i Isaac, a phan aeth Jacob, Jawer o

flyneddau ar oJ Jiyn, i Padanaran at bertliynasau ei

fam, ymddengys y gaJIent yn)ddiddan â'u giJydd gyd
a'r rhwyddineb mwyaf. Mae yr amgylchiadau hyu yu
dangos fod yr un iaith o ran sylwedd yn tíynu yn y
ddwy wlad. Mae y casgliad hwn yn cael ei gadarnhau-

gan y íîaith fod pethau yn wahanol yn yr Aipht. Yno
y darllenwn ni am y waith gyntaf am ddeonglwr. Pan
yr aeth meibion Jacob i lawr i'r Aipht i brynu yd,,. a phani

dan ddylanwad cydwyl:»od ddefi'roiedig, y darfu iddynt
gyfaddef eu Jieuogrwydd i'w gilydd, ' ac nis. gwyddent
hwy fod Joseph yn pu deall, ain fod cyfieithydd rhyiig-

ddynt' (Gen. xlii. 23). Gelwid disgynyddion Abrahatn
trwy Isaac yn Hebreaid ; ac yn oJ yr enw Iiwn yr ad-

waenid hwynt yn awr a chwedi hyn ;
ymddengys taw

dyma'r enw cyfíredin wrth ba un yr adwaenid hwynt
(xxxix. 14, 17 ; xl. 15 ; xliii. 32 ; Exüd. i. 16, 19 ; x. 3).

Wedi i'r bobJ gaeJ eu galw yn Hebreaid, cymhwyswyd
yr enw, yn ol arferiad cyffredin, at eu hiaith. Ni eJwir

hi felly byth yn yr H. D. Gelwir hi yn ' iaith Canaan,'
ar ol y wlad Ile y siaredid hi (Esa. xix. 18); ac ' iaith yr
luddewon,' ar ol i deyrnas Judah ddyfod yn brif gyn-

rychiolydd y genedl Israelaidd (2 Bren. xviii, 26, 28
;

Neh. xiii. 24). Cymhwysir yr enw Hebraeg {é^pata-rl)

yn gyntaf at yr iaith yn rhagyrtiadrodd Jesus mab Sirac

yn yr Apocrypha. Arfera Josephus, yr un modd, yr
ymadrodd y\TTa tv é^palwu, tafodiaith yr Hebreaid. Yn
y T. N. édpaì'a-rí (loan v. 2 ; xix. 13, 17, 20), ac f^paìç

êi(í\eKToç (Act. xxi. 40; xxii. 2; xxvi. 14), a ddynoda
nid yr iaith yn mha un yr oedd yr H. D. wedi ei

ysgrifenu, ond yr iaith a si;iredid ar y pryd yn Palestina,

a'r hou a elwid yn gyfíredin yn Syro-CaJdeaeg (Horue,

Introd. ii. 3).

Yn mha Je, pa biyd, a chan bwy y dyfeisiwyd gyntaf

y gelfyddyd fawr o ysgrifenu sydd bwnc y mae llawer o

amcan-dybied wedi bod yn ei gylch, a llawer o wahaniaeth
golygiadau mewn perthyuas iddo. Mae y Pheniciaid, y
Syriaid, yr Hebreaid, yr Aiphtiaid, y Persiaid, a'r Hin-
dooaid, wedi honi y flaenoriaeth i'r darganfydfliad, ond y
mae y rhésymau â pha rai y ceisir cynnal hawliau y gwa-
hanol bleidiau yn rhy weinion i sefydlu yr un o honynt
{/'Jdin. Encijc. art. 'AJphabet,' i. 55.5). Nid yw yn anheü-
wng o syJw nad oes genym yn Llyfr Genesis un prawf o

fodolaeth y gelfyddyd o ysgrifenu. Nid ydym yn darllen

am gymaiut a llythyr rhwng un person a'r Uall, nid hyd
yn od rhwng Abraham neu Isaac a'u perthynasau yn
Mesopotamia, na rhwng teuluoedd Isaac a Jacob yn ystod
ei breswyliad o ugain mlynedd yn Padanaran ; nac etto

rhwng Jacob a Joseph wedi i'r olaf gael ei ddarganfod yn
yr Aipht. Ymddengys y dygid yn mlaen bob cymdeithas

rhwng y gwahanol bleidiau hyn trwy weinidogaeth cen-

adau. Yr esampl henaf o iaith ysgrifenedig a wyddid
fod yn bodoli ydoedd y Deg Gorchymyn ; a'r Uyfrau

hynaf yn ein meddiant ni ydyw pum Jlyfr Moses. Mae y
flurf-ymadrodd a ddefnyddir gan Moses mewn perthynas

i'r ddwy lech gareg ar ba rai yr ysgrifenwyd y ddeddf yn
hynod. Dywed eu bod wedi 'eu hysgrifenu â bys Duw'
(Exod. xxxi. 18). Nid oes un rheswm, fodd bynag, dros

dybied taw amser rhoddiad y ddeddf ydoedd cyfnod

dyfeisiad y gelfyddyd o ysgrifenu. Yn Exod. xvii. 14,

gyda golwg ar orchfygiad Amalec yn Rephidim gan yr

Israeliaid, yr hyn oedd cyn rhoddiad y gyfraith, dywedir
wrthym : 'A'r Arglwydd a ddywedodd wrth Moses, Ys-

grifena hyn mewn Ilyfr, yn goffadwriaeth, a mynega i

Josua, canys gan ddileu y dileaf goffadwriaeth AmaJec
oddi tan y neíbedd.' Gan na chyfarfyddwn ni â dim o

oJion y gelfyddyd o ysgrifenu yn mhlith y patrierch cyn

amser eu sefydliad yn yr Aipht, a chan y cawn fod y
gelfyddyd o ysgrifenu yn adnabyddus i'r Israeliaid mor
fuan ar ol eu hymadawiad o'r wlad hono, mae yn naturiol

i gasglu taw yn yr Aipht y cyi-haeddasant wybodaeth o

honi. Trwy bedwar llyfr olaf Moses y mae uid yn unig

gyfeiriadau mynych at ysgrifenu, megis yn Exod xxiv.

4 ; xxvii. 9-12 ; xxxii. 32 ; xxxiv. 27, 28; Num. xxxiii.

2 ; Deut. xviL 18, 19 ; xxiv. 1, 3, yr oll o ba rai a gyn-

wysant wybodaeth o'r gelfyddyd o ddarllen, oblegid ofer

ydoedd ysgrifenu os nad oedd neb yn medru darllen
;

ond rhoddid cyfarwyddiadau pendant iddynt i ysgrifenu

y geiriau a orchymynid iddynt ' ar byst eu tai ac ar eu

pyrth' (Deut. vi. 9 ; xi. 20), yr hyn a ymddangosai yn

cynwys fod y gelfyddyd o ysgrifenu wedi gwneud rhyw
ychydig o gynydd yn eu plith.

Cyhyd ac y myntumiodd yr Israeliaid eu hannibyniaeth

gwIadyddoJ parhaodd yr iaith Hebraeg, os galJwn farnu
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oddiwrth y gweddillion sydd i'w cael etto yn llyfrau yr

H. D., 08 nid yn gwbl ddilwgr, o'r liyn lleiaf yn rhydd

oddiwrth unrhyw gyfnewidiadau neiUduol yn y pethau

nodweddawl hyny a'u gwahaniaethant oddiwrth ieithoedd

eraill. Oddiwrth amgylchiad a enwir yn hanes Hezeciah,

yraddengys y gwahaniaethai y gangen-iaith Hebraeg yn
í'awr oddiwrth gangen-ieithoedd Aramaic eraill, etto nid

i gymaiiit graddau fel nas medrai y dospeirth mwy gwyb-
odus siarad a deall iaith eu gilydd, er nad allasai y bobl

gyftredin wneud hyny. Eabsaceh, gwas brenin Assyria,

wedi danfon cenadwri yn enw ei feistr at ddeihaid Heze-

ciah yn Jerusalem, ' Ehacim, a Sebna, a Joah, a ddy-
wedasant wrth Ilabsaceh, Llefara, attolwg, wrth dy
weision yn n''Ö"lî*«S (yn Äramaeg; C. C. Si/ríaeg), canys yr

ydym ni yn ei deall hi, ac nac ymddiddan â ni yn iaith

yr luddewon, Ue y clywo y bobl sydd ar y mur. Ond
mor bell y bu Rabsaceh o gydsynio â'r cais hwn fel y
safodd i íynu ac y gwaeddodd â Uef uchel yn iaith yr

luddewon, ' Gwrandewch air y brenin mawr, brenin

Assyria,' &c. (2 Bren. xviii. 17-19, 26-28). Mae hefyd

yn deilwng o sylw y traddoda Jeremiah, wrth fynegi i'r

luddewon oresgyniad eu gwlad gan y Caldeaid, y gen-

adwri hon :
' Wele, mi a ddygaf arnoch chwi, t Israel,

genedl o bell, medd yr Arglwydd ; cenedl nerthol ydyw,
cenedl a fu er ystahn, cenedl ni wyddost ei hiaith, ac ni

ddeaUi beth a ddywedant' (Jer. v. 15); a phan gaeth-

gludwyd Daniel ac eraiU i Babilon, rhoddodd Nebucho-
donosor orchymyn ar iddynt ' ddysgu ar lyfr ac yn iaith

y Caldeaid' (Dan. i. 3, 4). Dywedir wrthym hefyd y
gwnai yr astronomyddion Caldeaidd yn Babilon, wrth
gyfarch Nebuchodonosor, 'lefaru wrth y brenin yn Aram-
aeg' (C. C. Sijríaeg ; ii. 4); ac ar ol dychweliad yr ludd-
ewon Babilon gwna eu gwrthwynebwyr yn Palestina,

pan yn ysgrifenu Uythyr at Artaxerxes brenin Persia,

ddefnyddio hefyd yr iaith Aramaic : 'Ac ysgrifen y Uythyr
a ysgrifenwyd yn Aramaeg (C. C. Sj/ríaeg), ac a eglurwyd
yn Aramaeg ' (C. C. Syríaeg ; Ezra iv. 7).

Nis gaUasai caethiwed yr luddewon yn Babilon lai na
gwneud Uawer o gyfnewidiad ynddynt, ac yn mhUth
pethau eraiU arweiniodd i lawer o gyfnewidiad yu eu
hiaith. Daeth y Syro-Caldeaeg, fel y gelwir hi yn gyft-

redin, i gael ei defnyddio yn Ue yr Hebraeg. Nid yw yn
hawdd penderfynu pa bryd y peidiodd yr Hebraeg a bod
yn iaith siarad yr luddewon. Yr ydys wedi ai'fer dyddio
hyn o amser y caethiwed, ac mae yn ddigon tebygol taw

y pryd hwnw y dechreuodd y cyfnewidiad gymeryd Ue
;

ond er y gaUai yr luddewon yn Babilon ddyfbd yn gynefin

â'r gangen-iaith Galdeaeg, neu yr Aramaeg ddwyreiniol,

ac y gaUai Uawer roddi heibio eu mam iaith, etto gwnai
eraiU barhau i'w defnyddio fwy neu lai (Horne, ii. 11).

Mae yn sicr yr arferid hi mewn Üyfrau wedi eu hysgrifenu

ar ol y caethiwed, megis yn Haggai, Zechariah, a Malachi,

ac yn Ezra, Nehemiah, ac Esther ; ac y mae fod Uyfrau

yn cael eu hysgrifenu mewn iaith yn cynwys y dysgwyUd
fod darUenwyr yr iaith hono i'w cael heíyd. Yn y tri

Uyfr blaenaf danfonir Uawer cenadwri at bobl Israel, y
rhai yn ddiamheu a draddodwyd i glywedigaeth y sawl

y bwriedwyd hwynt ar eu cyfer, ac os caniateir hyn, mae
yn canlyn y deaUid yr hen iaith gan niferi o honynt, ac

y gaUai ei bod yn cael ei Uefaru fwy neu lai ganddynt.
EfaUai iddi gael ei chadw yn hwyaf gan y dosparth mwy
dysgedig a gwrteithiedig, ac i'r gangen-iaith Aramaic yn

y cyfamser ymdaenu yn gyftredin, ond nid yn gyfangwbl,
yn mysg corpli mawr y bobl.

O'r tu araU, mae arwyddion o ddechreuad cyfnewidiad
yn yr iaith. Yr oedd Daniel ac Ezra eich dau yn gaeth-
ion yn Babilon, ac y mae rhan o'r Uyfrau a ysgrifenasant

yn Hebraeg a rhan yn Galdeaeg. Ar ol dychweUad yr
luddewon i Jerusalem, pan y dai'Uenodd Ezra y gyfraith

ar eu dymuniad i dyrfa fawr, cynorthwyid ef gan y Lef-

iaid ac eraiU y rhai a ' ddysgent y gyfraith i'r bobl ; a
hwy a ddarllenasant yn eglur yn y Uyfr yn ngbyfraith

Duw, gan osod aUan y synwyr, fel y deaUent wrth ddar-

Uen' (Neh. viii. 1-8). Cyfeiria hyn efallai nid yn gymaiut
at esponio y gyfraith, efaUai nad at hyny o gwbl, ond at

eu deongUad o'r Hebraeg i'r Galdaeg, yr hon a ddeaUid
yn weU gan y bobl gyftredin na'r iaith wreiddiol.

Coleddid ara hir amser ac yri gyft'redin y dyb ddarfod

i Ezra newid íîurf Uythyrenau Hebraeg, a defnyddio yn
eu Ue y Uythyrenau ysgwar neu Galdeaeg presenol ; ond
gorphwys y dyb hon ar sylfaen annigonoh Yr oedd yr

luddewon yn Uawer rhy dueddol i briodoU i Ezra bob
cyfnewidiad neu amgylchiad pwysig mewn cysyUtiad a u
Uyfrau santaidd ar ol y caethiwed yn Babilon. Mae
beirniaid diweddar gan hyny wedi amheu cywirdeb y
dyb hon, a chwedi ymddifyru mewn amryw amcan-dybiau

mewn perthynas i'r cyfnewidiad yn ft'urf y Uythyren, etto

mae eu rhesymiadau ar y pwnc yn bob peth ond pender-

fynol. Mae yn rhaid i ni gan hyny restru pwnc y cyfiiew-

idiad yn mhlith y pethau ansici', y rhai, yn eu cysyUtiad

ag hen amseroedd yn enwedig, ydynt mor Ulosog.

Er nas medrwn ohliain cynydd yr icüth Syro-Caldeaeg

yn mhUth yr luddewon mewn amseroedd ar ol y caeth-

iwed, etto yn nyddiau ein lachawdwr a'i apostoHon deaUir

yn gyft'redin taw hi ydoedd tafod-iaith y wlad. Defu-

yddid y targums, neu yr esponiadau Caldeaeg ar yr H. D.

yn gyífredin yn synagogau Palestiua, ac yn mhhth dysg-

edigion, er mwyn eu deongh i'r bobl a'u gwneud yn
ddeaUadwy iddynt. Yn y T. N. mae genym amryw
esampUiu o eiriau ac ymadroddion, á rhai o honynt wedi

eu defnyddio gan Grist ei hun, y rhai a brofant yr un

peth ; megis, ' EH, EU, lama sabachthani ? hyny yw, Fy
Nuw, fy Nuw, paham y'm gadewaist ?' (Matt. xxvii. 4G);

' TaUtha, cwmi ;
yr hyn o'i gyfieithu yw, Yr eneth, yr

wyf yn dywedyd wrthyt, cyfod' (Marc v. 41); ' Eph-
phatha, hyuy yw, Ymagor' (vü. 34); ' Gelwir y maes
hwnw yn eu tafod briodol hwy, Aceldama, hyny yw,

Maes y gwaed' (Act. i. 19). Yn Josephus hefyd ceir nifer

o eiriau yn iaith ei wlad ef, ac yn perthyn naiU ai i'r

Aramaeg ddwyreiniol yn gyfangwbl, ueu yn gyft'redin i'r

gangen-iaith hono a'r Hebraeg {Bìb. Cab. ii. 36, 45, 53,

66, 69). Mae yr amgylchiadau hyn ac eraiU a eUid eu

henwi yn dangos taw yr iaith a lefarid yn Palestina yn
amser ein Harglwydd a'i apostoUon oedd yr uu a elwir

yu gyflrredin yn Syro-Caldeaeg. Dyma ftaith a addefir

yn gyftredinol Nid ydym yn gwybod fod neb yn ei

gwadu.
Ni siaradid iaith Palestina, mwy na rhyw iaith arall,

gyd â'r un purdeb gan bob dosparth o'r bobl, ac yn mhob
rlian o'r wlad. Gwnai iaith y rhan ddysgedig a gwrteith-

iedig o'r genedl wrth gwrs wahaniaethu oddiwrth iaith y
bobl gyft'redin; tra y gwahaniaethai iaith y bobl gyftredin

yn ngwahanol ranau y wlad, gan ft"urfio cangen-ieithoedd

tidaethol, heb fawr wahaniaeth rhyngddynt ond yn y
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swniad, ac ychydig eiriau neu ymadroddion heb fod mewn
arferiad cyffredin. Mae genym esampl o'r gwahaniaeth
yn y gangen-iaith hon yn y Galileaid. Cafwyd aìlan fod

Pedr yn ddysgybl oddiwrth ei iaitli Galileaidd: 'Yn wir,

yr wyt tithau yn un o honynt, canys y mae dy leferydd

yn dy gyhuddo ' (Matt. xxvi. 73 ; Luc 'xxii. 59).

lAWN, yr hyji a heddycha gyfiawnder Duw, trwy
roddi boddlonrwydd am y trosedd a gyflawnwyd yn ei

erbyn trwy bechod. Mae y gair Hebraeg a gyfieithir

iaion yn arwyddo cuddio, ac yn awgrymu fod ein peeh-

odau, trwy iawn priodol, yn cael eu cuddio oddiwrth
gyfiawnder dialeddol Duw. Ni wnaeth yr iawn a wneid
gan yr oflrymau seremoniol mewn gwirionedd heddychu y
cyfiawnder dwyfol am gamweddau a gyflawnid; gwaredu
y troseddwr rhag y gosb dymhorol a grogai uwch ei ben
yn unig a wnaent ; a chysgodent yr iawn a roddodd Crist

i gyfiawnder, a'r hwn ydoedd yn iawn dros bechodavi

dynion, ac oherwydd hyny a elwir yn iawn (Rhuf iii. 25

;

1 loan ii. 2 ; iv. 10). Mae iawn yn eglur gynwys fod
ymrafael wedi cymeryd lle rhwng Duw â dyn. a'u bod
yn awr mewn cymmod.
ICO'NIUM, prifddinas Lycaonia yn Asia Leiaf. Pan

yrwyd Paul a Barnabas o Antiochia yn Pisidia daethant
i Iconium, lle y coronwyd eu Uafur a llwyddiant mawr

;

ond gan i nifer o'r luddewon a Chenedloedd fwriadu eu
llabyddio, fí'oisant i Derbe a Lystra, trefydd cymydog-
aethol Lycaonia (Act. xiii. 50, 51 ; xiv. 1-6).

Dywedir fod y gwastadedd ar ba un y saif Iconium yr

un mwyaf yn Asia Leiaf, a gwelir y ddinas hono o bell-

der amryw filltiroedd. Yr oedd yn gynt yn lle o gryn
bwys, ac y mae yn enwog fel cryd gallu ymgodawl y
Tyrciaid. Mae wedi cael ei dinystrio a'i hailadeiladu

lawer gwaith, ond mae dull yr adeiladwaith wedi cael ei

gwbl gyfnewid. Ychydig, neu ddim, o Iconium Groeg

neu Pufeinig sydd yn aros, oddigerth yr hen argraphau
a darnau o'r cerfluniau y rhai sydd wedi cael eu hadeiladu

yn y muriau Tyrcaidd. Mae y dref yn un olygfa o ddin-

ystr a dirywiad, ac yn garneddau o adfeiliau a mosaues
difrodedig. Y muriau dadfeiHedig yn unig a ddynodant
faint blaenorol y dref Ymddengys Iconium y mwyaf
syrtbiedig ac adfeiliedig o holl ddinasoedd mawrion Asia
Leiaf, ac etto yn eu plith ceir esamplau o adeiladwaith
Saraceuic hynod am ei dlysni a'i degwch. Yn wir, y
gweddiflion hyn o adeiladwaith yr Arabiaid ydyw yr
unig wrthrycliau dyddorol yn y lle. Gelwir hi yn awr
yn Roniyeh (Hamiltou, fíes. ü. 196, 205, 210 ; Bib. Sac.

viii. 871).

IDUME'A. [Edom.]
lESU, lESU GRIST. Mae y ddau enw hyn yn

ai-wyddocaol
; y cyntaf, yr enw priodol neu hanesyddol,

ydyw fl'ui-f ddiweddar o'r gair Hebraeg Josua

—

Je/iofah

ei gynortliwjjwr ; ac fel enw dynol y Gwaredwr ceir ef yn
fynychaf yn yr Efengylau, Ile y dygwydd 600 o weithiau.

Àr y tu arall, ui cheir Crist neu y Messiah, yr enw
swyddol, yn yr Efengylau lawer dros ddeugain o weith-

iau. Mae yr enw lesu wrtho ei hun yn llawer llai myn-
ych yu yr Epistolau, lle y ceir Crist dros 200 o weithiau.

Ceir yn aml y fíurf lesu Grist, a'r flfurf Crist lesu, er na
ddefnyddir hi yn yr Efengylau o gwbl, a ddefnyddir

driugain a phedwar o weithiau yn yr Epistolau. Yr oedd

y cyfryw gyfnewidiadau yn naturiol. Daeth Crist yn
nghwrs amser i gael ei ystyried fel enw priodol, a galwyd
ei ddisgyblion ar ol ei enw yn Gristionogion yn Antiochia.

Gosodai cenedloedd eraill eu cyfnod auraidd yn mhell

yn ol yn yr hen amser gynt, ond gosodai yr Hebreaid eu
cyfnod auraidd hwy yn y dyfodol—amser eu Messiah

addawedig. Yr addewid o'i ddyfodiad ydoedd ganol-

bwynt byw eu hoU oraclau prophwydoliaethol, a'r gobaith
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am ei ymddangosiad a'u siriolai ynglianol eii holl drych-

inebau cenedlaethol. Yr oedd Ue ei enedigaeth wedi

cael ei ragfynegi gan y prophwyd Micah, a gellid ei

gyfrif oddiwrth Daniel (Micaii v. 2 ; Dan. ix. 24). Yr
oedd y genedl wedi cael ei rhagrybuddio y byddai iddo

gael ei eni yn Bethlehem, ei eni o forwyn, ei eni cyn

dinystr yr ail deml, a ciiyn i deyrnwialen y llywodraeth

Iwytliawl ymadael o Judah, ac y byddai iddo sylweddoii

yr enw gogoneddus Immanuel— ' Duw gyda ni' (Esa.

vii. 14). Yr oeddid wedi rhagddywedyd hefyd y byddai

iddo ddysgu y bobl trwy ddammegion
; y byddíd iddo

gyflawni gweithredoedd mawrion
; y byddai yn dawel,

diuchelgais, ac heb rwysg a mawredd aÌIanol
; y byddai

i'r bobl ei wrthod fel un na chyflawnai eu dysgwyliadau
cnawdol

; y byddai ei farwolaeth yn un annaturiol, yn
ddienyddiad, yn ferthyrdod, ac etto yn iawn

; y byddai
iddo gyfodi o'r bedd, esgyn gorseddfainc Uywodraeth
gyflì-ediüol, ac y byddai yn ben goruwchwyliaeth gref-

yddol, a weithiai ei tìbrdd i oruchafiaeth gyffredinol. Ni
ddeallid y prophwydoliaethau hyn yn eu hystyr ysprydol

gan y bobl ddewisiedig, ond fel yr oedd amser yn treiglo

tíbrdd, camgymhwysid hwynt at waredigaeth wladyddol
a goruchafiaeth dymhorol ; felly pan yr ymddangosodd
efe, yr hwn a hir ddysgwyliasid ac am yr hwn yr oeddid

wedi bod yn hir weddio, ac y ' daeth at yr eiddo ei hun,

a'r eiddo ei hun nis derbyniasant ef.' Ond efe a 'ddaeth

yn nghyflawnder yr amser,' y cyfnod oedd wedi cael ei

neillduo gan Duw, yr hwn y gellir yn briodol ei alw yn
' ganolbwynt anfeidroldeb, ac yn gydgyfaríydiad tragy-

wyddoldebau,' a chyfnod hefyd ac ydoedd y cymhwysaf
o bob cyfnod ar gyfer ymddangosiad 'Tywysog heddwch.'

Trwy ddylanwad gweithredoedd milwraidd AIexander
Fawr yr oedd yr iaith Roeg wedi dyfod yn fath o iaith gyfí"-

redinol ac felly yr oedd wedi ei pharotoi fel cyfrwng cref-

ydd gyfíredinol. Yr oedd y gallu Rhufeinig wedi dryllio

y muriau gwahaniaeth a fodolai rhwng llwythau barbar-

aidd, ac wedi gosod terfyn ar y rliyfeloedd a ddygent
yu mlaen yn erbyn eu gilydd, ac mewn canlyniad wedi
asio pob cenedl wareiddiedig yn un genedl fawr, fel y
gallai cenhadau y groes íyned yu rhwydd ar eu neges o

hedd a chariad. Yr oedd yr hen goelgrefyddau ar yr

un pryd yn colli eu gafael, yr oedd meddyliau dynion
wedi eu hansefydlu, yr oedd ftydd yn y crefddau poblog-

aidd yn diflanu, ac felly yr oedd fibrdd cybelled a hyny
wedi cael ei gwneud er derbyu efengyl newydd gras a

phurdeb, ynghyd a i lachawdwr a'r iawn a roddai, deddf
cariad, a nefoedd anfarwol o berffeithrwydd a chân.

Yn amser da Duw danfonwyd yr angel Gabriel at

forwyn o Nazareth a elwid Mair, yr hon oedd wedi cael ei

dyweddio i saer o'r enw Joseph, y ddau yn ddisgynedig

o d breninol Dafydd. Mae achyddiaethau Matthew a
Luc yn cyfeirio at Joseph ; a rhydd y cyntaf ei ddisgyniad
ffurfiol neu gyfreithiol, a'r ail ei ddisgyniad gwirioneddol

a naturiol. Nid ymddengys fod achyddiaeth bennywaid
wedi cael ei ddiogelu, ac yn ol yr arfer luddewig rhoddir
un Joseph ; ond mae annerchiad yr angel yn cynwys yn
eglur fod Mair yn un o ferched teulu Dafydd. Mae yn
anhawdd cysoni y ddwy daflen, gan fod un Matthew
wedi ei chyfansoddi ar ryw egwyddor arwyddluniol,
oblegid gwneir hi fynu o bedair cenedlaeth ar ddeg dair

o weithiau, neu chwech saith—rhif dirgel perffeithrwydd

;

felly yn y cyfnod nesaf, wedi ei wneud i fynu o saith wedi

ei liosogi â saith (hyny yw, uaw a deugain), ac felly yn
gyfnod o gysegrwydd dirtldwys, yniddangosodd Tywysog
bywyd ac ymgnawdoliad cariad yn mhlith dyniou.

Mae geiriau cenadwri yr augel a ffydd dawel y forwyn
yn oruchel yn eu symledd, ac yn arwyddo na fyddai i

Grist un tad daiarol
; y byddai yn gyfranogwr dibechod

ond gwlrioneddol o ddynoliaeth—nid duw dan gel, ond
' bachgen wedi ei eni, rnab wedi ei roddi;' y byddai iddo
wirio yr enw lesu neu Waredwr, nid trwy waredigaeth
oddiwrth gaethiwed cenedlaethol, ond oddiwrth gaeth-

wasaeth ysprydol dyfnach ; ac y byddai iddo ar orsedd
ei dad Dafydd, fel ei fab enwog olaf a'i etifedd, lywod-
raethu y byd ac ennill ei bobl yn ol at Dduw. Enw
cyff'redin ar y Messiah oedd ' Mab Dafydd,' a chyfar-

fyddwn yn aml ag ef yn yr Efengylau. Brawychwyd
Joseph pan gafodd allan fod ei briodasferch ddyweddiedig
yn feichiog, ond darfu rhybudd angel chwalu ei ofnau, 'ac

nid adnabu efe hi, hyd oid esgorodd hi ar ei mab cyntaf-

anedig.'

Yn awr, trigai Mair yn Nazareth, ac yn ol pob tebyg-

olrwydd dynol gellid dysgwyl i blentyn gael ei eni yn y
man Ile mae y iám yn arfer byw. Ond íynawnwyd hen
brophwydoliaeth a enwai Bethlehem fel y genedigaeth-le

;

canys ' bu yn y dyddiau hyny fyned gorchymyn allan

oddiwrth Augustus i drethu yr holl íyd.' Cafodd y
cyfrifiad (census) hwn, er wedi ei orchymyn dan lywod-

raeth Ilhufain, gael er hyny ei gario allan yn Judea yn
ol yr arferiad luddewig a'r hen raniad o Iwythau a thir-

iogaeth. Felly hysbysir ni i ' bawb fyned i'w trethu, bob
un i'w ddinas ei hun. A Joseph a aeth i fynu o GalUea,

o ddinas Nazareth, i Judea, i ddinas Daíydd, yr hon a

elwir Bethlehem (am ei fod o d a thylwyth Daíydd), i'w

drethu gyda Mair, yr hon a ddyweddiasid yn wraig iddo,

yr hon oedd yn feichiog' (Luc ii. 'á-ä). Nid oes genym
ofod i roddi hanes y dadleuon yngliylch Ilywodraethiad

Cyrenius, dan yr hwn y dywedir i'r trethiad gymeryd
Ile. Digon yw dywedyd ei fod, yn ol darganíyddiad

Zumpt, yn debygol iawn yn awr i Cyrenius (Quiriniu8)

fod ddwywaith yn Ilywodraethwr Syria, yn gyntaf am
bedair blynedd ynghylch amser genedlgaetíh Crist, a'r ail

waith yn mhen amryw flyneddau wedi hyny.

Yn ystod arosiad Joseph a Mair yn Bethlehem er

mwyn cael eu trethu, trigasant yn y lletty neu'r caravait-

serai {inn y Dwyrain), yr hon yw cyrchle cyff'redin teith-

wyr yn y Dwyrain. Oud nid oedd dim lle i Mair mewn
man mor deríÿsglyd, ac yn y ilian o houo ac ydoedd at

wasanaeth anifeiliaid y ganwyd lesu.

Mae y flwyddyn a'r mis y ganwyd Crist yn ansicr.

Penwyd y cyfnod cyffredin gan yr Abad Dionysius

Exiguus yn y chwechfed ganrif, a chyfeiria yr enedigaeth

at y flwyddyn 754 o oed Rhufain, yr hyn sydd bedair

blynedd yn rhy ddiweddar. Oblegid bu farw Herod yn
y flwyddyn 750 o oed Rhufain, ac y mae yn sicr i Grist

gael ei eni cyn marwolaeth Herod. Dywedir i Herod
osod i farwolaeth ddau wrthryfelwr ar amser diffyg ar y
Ileuad, a chyfrifir i'r diffyg hwn gymeryd lle ar uoson y
12fed-13eg o Fawrth, o.R., ac erbyn y pedwerydd o'r

mis EbriII canlynol yr oedd y gormes-deyrn penwyn wedi
marw; ac yr oedd Crist wedi ei eni gryn yspaid o amser
cyn hyn. Yr oedd Herod yn Jerusalem pan ddaeth y
doethion o'r Dwyrain yno, ac yn fuan ar ol hyny aeth

i'r íFynonau cynnes yn agos i Jericho lle y cymerodd ei



lESU. 325 lESU.

farwolaeth le. Ond y mae, fodd bynag, yn anmhosibl
dweud pa bryd yr yraddangosodd y seren gyntaf, a pha
gymaint ó amser a dreuhodd y doethion ar eu taith o'u

gwlad eu hunain i Betlilehem. Yr ydys wedi tybied
weitliiau taw goleu dysglaer wedi ei gynyrchu gan gyd-
gyfarfodiad rhai o'r planedau mawrion ydoedd y, seren

a gyhoeddodd enedigaeth y Gwaredwr. Daeth Jupiter
a Sadwrn i gydgyfarfyddiad yn yr arwydd Pisces dair

gwaith yn 747 O.R., ac yn ngwanwyn 748 chwanegwyd
Mars. Oddiwrth y cyfriíiad hyn gwnaeth y serydd Kepler
osod yr enedigaeth yn 748 O.R., ac Ideler, yn ei Chrono-
ìogie, yn 747 O.R. Ond yn ol yr awdurdodau uchaf yn
Greenwich, ni ddaeth y cyrph nefol hyn yn nes at eu
gilydd ua hanner tryfesuredd ymddangosiadol y Uoer,

felíy nis gallasent ymddangos i'r llygad fel un seren.

Heblaw hyn}^, uis gallasai yr ymddangosiadau seryddol
hyn atteb i gyflawn ystyr y geiriau (Matt. ii. 9), 'Ac
wele, y seren a welsent yn y dwyrain, a aeth o'u blaen
hwynt, hyd oni ddaeth hi a sefyll goruwch y lle yr oedd

y mab bychan.' Ar yr un pryd gwnaetliai y cyfryw
ymddangosiadau dynu sylw ser-syllwyr ; ac y mae yn
liynod y gwnai Jupiter a Sadwrn yr amser hwnw gyfodi
ynghyd yu nechreu yr haf o flaen yr haul : a chaniatau
pedwar mis ar gyfer taith y doethion, byddent yn y
meridian ac uwch ben Bethlehem ynghylch wyth o'r gloch

y nos. Efallai, gau hyny, i'r enedigaeth gymeryd lle

yn 750, neu yn y flwyddyn flaenorol. Gesyd y tadau
Irenöeus, TertuUian, Clement, ac Eusebius hi yn 751 neu
752 o.R.

Nid oes dim tebygoh-wydd iddo gael ei eni yn Rhagfyr.
Ymddengys y cedwid dydd ei enedigaeth fel gwyl-ddydd
ar y 6fed o lonawr ; ond gwahanwyd y dyddiau yn
nghynglior Nice, o.c. 325. Mae amser yr enedigaeth
wedi ei benodi yn y Pasg, ar Wyl y Pebyll, neu (ac y mae
Usher wedi mabwysiadu y dyb olaf) ar Wledd yr lawn, ar

y lOfed o Tisri, ac yn cyfatteb i ddiwedd ein mis Medi ni.

Mae Syr Isaac Newton wedi cyfrif yn gywrain iawn am
y dewisiad o'r 25ain o Ragfyr, sef y byr-ddydd gauaf
(Alban Arthan), trwy ddangos fod gwyl yr Enedigaeth
a'r rhan fwyaf o'r lîeill wedi eu penodi yn ddechreuol
ar brif-nodau cyfrif y flwyddyn ; a chwedi cael eu trefnu

felly yn ol ewyllys mathemuticians, cawsaut eu mabwys-
iadu wedi hyn gan Gristionogion fel yr oeddynt wedi eu
gosod yn y calendar {Prophecies of Daniel^ c. ii. part 1).

Wedi rlioddi rhestr o'r ymerawdwyr Rhufeinig, hyd
farwolaeth Commodus, o.c. 192, a chwedi dweud yn mha
flyneddau o deyruasiad rhai ymerawdwyr y ganwyd, neu

y bedyddiwyd, neu y croeshoeliwyd ein lachawdwr, dy-
wed Clemens Alexandrinus :

—
' Mae rhai mor ofer gywr-

ain a phenodi nid yn unig flwyddyu ond dydd genedigaeth
ein lachawdwr, yr hyn, meddynt hwy, a gymerodd le yn
yr wythfed flwyddyn ar hugain o deyrnasiad Augustus,
ar y 25ain o Pachon (20fed o Fai). Ac y mae canlynwyr
Basilides yn cadw hefyd dydd ei fedydd fel gwyl-ddydd,
gan dreulio y noson flaenorol i ddarllen ; a dywedant taw
y bymthegfed flwyddyn o deymasiad Tiberius Cesar, ar

y 15fed o Tibi (lofed o lonawr) ydoedd yr amser ; ond
dywed eraill taw yr lleg (6fed) o'r mis hwnw oedd yr
amser. Yn mhlith y rhai a fanwl gyfrifant amser ei

ddyoddefaint, dywed rhai taw yr unfed flwyddyn ar
bymtheg o deyrnasiad Tiberius Cesar, y 25ain o Phe-
raenoth (22ain o Fawrth); eraiU a ddywedant, y 25ain ù

Pharmuthi (21ain o Ebrill); ac eraill taw y 19eg o Phar-
muthi (löfed o EbriU) y darfu i'r lachawdwr ddyoddef
Dywed rhai o honynt iddo gael ei eni yn Pharmuthi, y
24ain neu y 25ain dydd (EbriU 20fed neu 21ain). Ò'r
hyn Ueiaf, yr amser mwyaf anhebygol ydyw mis Rhagfyr,
oblegid dyna'r tymhor oer, ac y mae y nosweithiau yr
amser hyny yn rliy arw i'r bugeiliaid a'r deadelloedd fod
allan yn yr awyr agored. Dechreua'r bugeiliaid wersyllu
allan ynghylch y tymhor y mae y dydd a'r nos o'r un
hyd, ac y mae yn fwy tebygol taw yr amser hwn—mis
genedigaeth y genedl a gedwid fel gwyl amser yn y pasg
blyneddol a tliymhor dychweliad bywyd i natur farw

—

ydoedd amser genedigaeth yr Adfywiwr mawr ei hun.
Wedi clywed y newyddion rhyfeddol aeth y bugeiliaid,

yn llawn fíydd edmygol a gostyngeiddrwydd i weled y
babau, a chanlynwyd hwynt gan y 'doethion o'r dwyrain,'

y rhai hefyd a dalasant warogaeth iddo.

Darfu 'i ddyfodiad y doethion yma i Jerusalem er

niwyn chwilio yn mha le yr oedd y breniu newydd eni

frawychu Herod, a than gochl defosiwn gorchymynodd
hwynt i fyned i Bethlehem, cael allan y plentyn, a dwyn
gwybodaeth yn ol iddo, fel, meddai y rhagrithiwr gwaed-
gar, ' y gallwyf finau ddyfod a'i addoli ef ' Wedi cael ei

siomi, gyrodd filwyr i gyflawni galanastra ddiwahan ; a
chan obeithio cynwys y baban dwyfol trwy adael digon
o le iddo ei hun, efe ' a laddodd yr holl fechgyn oedd yn
Bethlehem, ac yn ei holl gyfíiniau, o ddwy flwydd oed a
than hyny, yn ol yr amser a ymoíynasai efe yn fanwl a'r

doethion.' Ni sonir am y weithred hon gan Josephus,

oblegid mewn cymydogaeth fechan fel Bethlehem nis gaU-
asai fod yno lawer o blant mor ifeinc; ac y mae creu-

londer y weithred mewn perffaith gydgordiad â bywyd a
chymeriad yr hwn yr oedd ei deyrnasiad yn un o waed

;

yr hwn oedd wedi gosod i farwolaeth ei wraig a'i feibion
;

yr hwn oedd ychydig amser cyn hyny wedi Uosgi yn fyw
ddeugain o wladgarwyr neu anniddigwyr yn ei brifddinas,

y rhai, wedi eu cyflroi gan areithiau dau athraw o'r gyf-

raith, oeddynt wedi tynu lawr un eryr auraidd oedd uwch
ben porth y deml; a'r hwn cyn ei farwolaeth a gauodd yn
yr hippodrome fawrion y genedl, gan orchymyn ar fod idd-

ynt gael eu dienyddio pan fyddai efe farw, er mwyn sicrhau

galar ac wylo, nid, fel y gwyddai yn dda, o'i herwydd ef,

ond o'u herwydd hwy. Rhydd Macrobius hefyd hon-mot

(gairdro) o eiddo Augustus, sef y buasai yn well ganddo
fod yn vç yn hytrach na i/í'o'? Herod—' yn hwch yn hytrach

na mab i Herod '—gan roddi i ni gipolwg ar yr argraph

a wneid yn Rhufain gan y creulonderau a felldithiai balas

y brenin luddewig, a chan efallai gyfeirio hefyd at y
baban-laddiad ysgeler yn Bethlehem.

Yr oedd y plentyn lesu wedi cael ei enwaedu a'i gyf-

Iwyno yn y deml cyn y ffoedigaeth i'r Aipht, ac ar eu

dychweliad adref aethant i'w hen drigle yn Nazareth.

Nid oes genym ddim hanes am fabandod Crist, nac am
dano pan yn Uanc, oddigerth ei ymweliad a Jerusalem

pan yn ddeuddeg oed, ynghyd á'r haeriad cyffredin (Luc

ii. 51, 52): 'Ac efe a aeth i waered gyda hwynt, ac a

ddaeth i Nazareth, ac a fu ostyngedig iddynt. A'i fam

ef a gadwodd yr holl eiriau hyn yn ei chalon. A'r lesu

a gynyddodd mewn doethineb a chorpholaeth, a ffafr gyda

Duw a dynion.

Oddiwrth y gofyniad, ' Onid hwn yw y saer î
' (Marc

vi. 3), ymddengys i Grist pan dyfodd i fynu ddilyn
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galwedigaeth ei dad, gan ennill ei fara trwy chwys ei

wyneb, a santeiddio a dyrchafu llaíur dynol, a chymhwyso

ei hun i gydymdeimlo â'r mwyafrif o ddynohyw, y rhai

a orfodir i lafurio er mwyn ennill eu cynnahaeth. Mae
y rhan hon o fywyd ein lachawdwr, na ddywedir dim yn

yr efengylau cydolygol (st/noptical), yn cael ei gwneud
yn sylfaen chwedlau gwrthun a choelgrcfyddol yn yr

efengylau apocryphaidd. Ni wnawn roddi esanipl o'r

pethau a adroddir yn Efengyl St. Thomas :
—

' Mae ei ofn

ar bawb. Un diwrnod, fel yr oedd yn chwareu gyda
phlant eraiU ar ben t, cwympodd vui o'r phmt, a bu
farw ; mae y gweddiU yn ífoi. Pan gyhuddir yr lesu o'r

weithred, geilw y corph marw i fywyd er mwyn gwrth-

ddywedyd ei gyhuddwyr. Dro araU gwel dorf o bobl

o gwmpas dyn ifanc, yr hwn sydd newydd oUwng bwy-
aU i ddisgyn ar ei droed, ac y mae yn gwaedu i farw-

olaeth ; mae yn ei iachau. Pan yn chwecli mlwydd oed
mae ei fam yn ei ddanfon i hol dwfr ; dygwydd dori y
llestr, ond dug y dwfr yn mhlygiadau ei wisg. A aUan
un diwrnod gyd â'i dad i liau, ac oddiwrth un gronyn
casgl gant homer, y rhai a rydd i'r tylodion. Etto, pan
yr oedd Joseph yn gwneud gwely i wr goludog, yr oedd
un dernyn yn rhy fyr; ymaflodd Crist ynddo, ac estynodd
ef i'r hyd gofynedig. Danfonir ef gan Joseph at ysgol

feistr, yr hwn a gynyg ddysgu iddo lythyrenau yr eg-

wyddor. Dywed lesu wrtho, " Esponia di i mi nerth A,
a minnau a esponiaf i tithau nerth B." Tarawa y meistr
ef, ond Ueddir ef yn farw am hyny.

Yr oedd blwyddyn gymeradwy yr Arglwydd wedi
dyfod o'r diwedd, a chyfodwyd ail Elias i barotoi y bobl ar

gyfer eu gwaredwr mawr. Sefydlir yr amseryddiaeth fei

hyn :
'Yn y bymthegfed flwyddyn o ymerodraeth Tiberius

Cesar, a Phontius Pilat yn rhaglaw Judea, a Herod yn
detrai-ch Galilea, a'i frawd Phylip yn detrarch Iturea a
gwlad Trachonitis, a Lysanias yn detrarch Abilene, dan
yr arch-oíFeiriaid Annas a Chaiaphas, y daeth gair Duw
at loan fab Zachai-ias, yn y ditì'aethwch ' (Luc iii. 1, 2).

Dechreuodd y bymthegfed flwyddyn o deyrnasiad Tiber-

ius ar y 9fed o Awst, 781 o oed llhufain, a thrwy gyfrif

deng mlynedd ar Iiugain yn ol, gosodem yr enedigaeth
yn 751 o.R. Ond teyrnasodd Tiberius ddwy flynedd gyd
ag Augustus, a dechreuodd y teyrnasiad unedig yn 764
O.R. Yn ol y cyfrifyma gwneir i loan ymddangos ynghylch
y flwyddyn 780, pan yr oedd Crist ynghylch deg ar

hugain oed. D^rfu i bregethu loan Fedyddiwr mewn
ychydig amser i ddeff'roi y genedl. Daeth ar eu gwarthaf
fel taran-floedd o'r anialwch, oblegid adnewyddiad ydoedd

^
o'r hen bregethiad prophwydoliaethol ac oedd wedi bod
yn ddystaw am ganrifoedd. Testun mawr loan ydoedd
y Messiah ac oedd wedi ymddangos, a'r hwn oedd etto

heb ei gydnabod yn gyhoeddus. Tybiai rhai mai efe

oedd y Crist, ond gwadai yntau hyny yn bendant. Ar
yr amser appwyntiedig, efaUai ynghylch 780 o.R., cynyg-
odd Crist ei hun i loan i'w fedyddio, ac mewn cysylltiad

â'r hunan-gyflwyniad hyn, ' disgynodd yr Yspryd fel col-

omen arno '—arwyddlun o'i gymeriad grasol ei hun, ac o

natur ysprydol y deyrnas hono yr oedd ynghylch ei sef-

ydlu. Yna, fel cam pwysig ar gyfer ei fywyd-waith,
ymostyngodd i gymeryd ei demtio gan ddiafol, gweitli-
redoedd yr hwn yr ymddangosodd er mwyn eu dattod.
Gwnaed appêl at ei natur gorphorol ar ol newyn o ddeug-
iiin niwrnod ; ac aü un at ei ymddiried mabol yn ei Dud,

yr hwn oedd wedi ei flaenllymu ag adnod o'r Ysgrythyr;
a thrydydd at yr uchelgais a dybid drigai ynddo fel un
a ddysgwyliai fod yn frenin ; ond gwrthwynebwyd yr
holl brofedigaethau hyn yn llwyddianus. Gwnaeth loan
yn nesaf ei nodi allan fei ' Oen Duw,' a dechreua gasglu
canlynwyr o'i gwmpas. Wrth fyned i Gana ar y tu gog-
leddol cyflawnodd ei wyrth gyntaf mewu priodas-wledd,
ac aeth lawr i Capernaum, cyn myned i Jerusalem i gadw
y Pasg. Yu Jerusalem, purodd y deml, rhan o ba un
ydoedd wedi cael ei throi at ddybenion masnachol ; cyf-

lawnodd lawer o weithredoedd rhyfeddol ; ac esponiodd
ddirgelwch yr ail-enedigaeth i Nicodemus. Gan adael
Jerusalem ymddengys iddo fyned i ryw ran belleuig o'r

wlad, Ue y bedyddiwyd llawer o bobl gan ei ddisgyblion,

ac y caulynwyd ei lafur ag efíeithiau mawrion. Pan
wybu fod y Phariseaid wedi clywed am ei Iwyddiant,
dychwelodd ar hyd y ffbrdd feraf trwy Samaria i wlad
dawel Galilea. Àr ei daith, wyth mis ar ol y Pasg, bu
yr ymddiddan hynod rhyngddo a'r wraig o Samaria wrth
tìynon Jacob. Ei oi'phwysfan oedd Cana, ac iacha fab

pendefig yn Capernaiim. Yn mhen amser byr ar ol hyn
gwrthodwyd ef a gosodwyd ei fywyd mewn perygl, yn
Nazareth, gan y trigolion dall a chynddeiriog, fel y daetli

Capernaum yn gyrchle iddo yn Galilea. Aeth ein Har-
glwydd drachefn i Jerusalem, lle yr iachaodd y dyn
gwywedig wrth lyn Siloam—efallai ar Wyl y Purim, ^^^r

hon a gedwid ar y 19eg o Fawrth, 781 O.R., ac ar y dydd
sabbath. Gyda hyn terfyna gweinidogaeth gyhoeddus
ein lachawdwr yn Judea. Gwnawd ef yn wrthrych brad,

a chan nad ydoedd ei amser wedi dyfod etto, ymneiUdu-
odd yn ddisymwth i Galilea ; oblegid yr oedd ei athraw-
iaeth yn groes i chwaeth dynion o dymherau daiarol a
bydol.

loan yr Efengylydd yw yr unig un sydd yn rhoddi
hanes gweinidogaeth Crist yn Judea ; mae yr efengylau

cydattebol yn llawn o hanes ymweliadau Crist a Galilea,

ei bregethau a'i wyrthiau. Parhaodd gweinidogaeth
gyntaf yr lachawdwr yn Galilea ynghylcli blwyddyu.
Aeth oddi amgylch gan bregethu ac athrawiaethu, gan
alw atto ragor o ddisgyblion, a chan gyflawni y íath

wyrthiau rhyfeddol a'r ddalfa bysgod, bwrw allan gyth-
reuliaid, ac iachau pob math o anhwyldeb yn mhlith y
bobl. Mae hanes gwaith un diwrnod wedi ei ddiogelu i

ni, ac y mae wedi ei ysgrifenu gyda chymaint o fanyldra

a phe buasai wedi ei gymeryd allan o ddyddiadur, gan
Marc i. 21-34, a Luc iv. 31-41. Y dydd hwnw oedd y
sabbath— aeth lesu i'r synagog ac a ddysgodd. Mor
bwysig a threiddiol oedd y geiriau hyny fel y darfu i'r

gwrandawyr synu. Nid oeddynt yn gynefin â chymaint o

wreiddioldeb a mawreddogrwydd mewn annerchiad. Cyn-
yrchai presenoldeb y Duw-ddyn ddylanwad anwrthwyn-
ebol a swynol dros bob un oedd yn wyddfodol ; nis medrai
yr yspryd tywyll a maleisus a'i daliai mewn cyfiîon

ysgwyd ffwrdd y dylanwad santaidd, a chan ragweled ei

dynged ei hun, ysgrechodd, 'A ddaethost ti i'n difetha

ni ?' tra y gorfodir ef i gyfaddef—'Mi a'th adwaen pwy
ydwyt, Sauct Duw.' Yr oedd gallu Crist yn drech na'i

allu a'i gyfrwysdra uffernol. ' Taw, a dos allan o hono,'

meddai Crist, gyd ag ymwybodolrwydd tawel o allu ; ac

yn anfoddlon i ollwng ei afael yn rhydd, a chan wneud
cymaint o niwed ag allasai i'w garcharor yn gwingo mewn
poen, ' efe a'i rhwygodd ac a ddaeth allan o hono.' Yr
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oedd yr olygía mor ofnadwy a newydd, fel yr 'ymofynodd
yr edrychwyr yn eu mysg eu hunain gan ddywedyd,
Beth yw hyn? Pa athrawiaeth newydd yw hon ?

' Wedi
myned drosodd y gwasanaeth ac ydoedd wedi cael ei

gythryblu mewn modd mor rljyfedd, gadawodd lesu y
synagog, ac, yn nghwinpeini lago ac loan, un par o

frodyr, aeth i mewn i d Simon ac Audreas, par arall o

frodyr. Ond cyn eistedd i hiwr i gyfranogi o'r ymborth
oedd wedi cael ei barotoi ar ei gyfer, adferodd fam yn
nghyfraith Sinion, yr hon oedd mewn twymyn drom i'w

iechyd ; a darfu i'r hon oedd mewn anhwyldeb llosgawl

pan aeth i fewn weini iddynt wrth y bwrdd. Wedi i'r

sabbath priodol fyned drosodd, sef pan fachludai yr haul,

dygwyd torfeydd o bobl gleifion atto o'r dref a'r gymyd-
ogaeth. 'A'r hoU ddinas oedd wedi ymgasghi wrth y
drws.' Gorchfygwyd pob afiechyd, a darostyngwyd y
cythreuhaid gwyllt ac anesmwyth, ac ni oddefid iddynt
siarad wrth gael eu gyru allan trwy nerth. Ar yr adeg
yma y gwysiwyd Matthew, a chyfiawnhawyd y disgybl-

ion oeddynt wedi rhwbio y tywysenau yd yn eu dwylaw;
cysegrwyd y deuddeg ; traddodwyd y bregeth ar y myn-
ydd; iachawyd gwas y canwriad; cyfodwyd mab y wraig
weddw o Nain oddiar yr elor

; gostegwyd yr ystorm ar

y llyn ; difeddianwyd y cythraul íFyrnig
;
porthwyd mil-

oedd yn wyrthiol ; a chyflawnwyd llawer o wyrthiau
eraill, a llefarwyd Uawer o ddammegion. Mewn cysylltiad

â gwyrth y torthau a'r pysgod y traddodwyd, yn Caper-
naum, yr annerchiad hir ar fara'r bywyd, ysprydoh'wydd

y i-han olaf o'r hwn a dramgwyddodd gynifer o'i ganlyn-

wyr fel yr ' aethant yn eu hol, ac ni chanlynasant ef

mwyach.' Yr oedd loan erbyn hyn wedi cael ei roddi i

farwolaeth ; ewyllysiai Herod Antipas ei weled, ond cil-

iodd i'r gorllewin pellenig, morhxnau Tyrus a Sidon, lle

yr iachaodd ferch y wraig ddifrif-ddwys o Syrophenica.

Ceir ef nesaf yn Decapohs yn athrawiaethu ac yn gwneud
gwyrthiau—yn iachau y deillion a'r mudiou, ac yn porthi

yn wyrthiol yr ail waith dyrfaoedd IHosog. Yn awr
cyfododd gwrthwynebiad, a ddechreuodd yn Jerusalem,

yn ei erbyn, a symudodd i Cesarea Philippi, ar y cyfílndir

gogleddol, Ue y proffesodd Pedr ei ftydd ynddo fel y
Messiah, a Ile dechreuodd son am ei ddyoddefiadau a'i

angeu dyfodol. Yna canlynodd olygfa ddysghier y gwedd-
newidiad (nid ar ben Tabor, yr hwn sydd mor bell i'r

deliau, ond ar un o uchelfanau Hermon, yn y gymydog-
aeth), a chanlynwyd hono y dydd canlynol gan y gwaith
rhyfeddol a gyflawnwyd wrth droed y bryn ar y dyn
cythreuhg truenus. Ymddengys i'n Harglwydd fyned
wedi hyn i Caperuaiun, ei brif arosfan, Ue y talwyd arian

y deyrnged ar ol cael ei ddarbodi mewn ffordd mor
ryfeddol. Rhoddir y rhan arall o deithiau a gwaith ein

Harglwydd yn fanwl gan Luc yn nghanol ei efengyl.

Teithiodd i Jerusalem trwy Samaria, wedi ei ragflaenu

gan genadau, ac a bregethodd ar amser Gwyl y Pebyll.

Gwnawd cynyg i osod dwylaw arno ; a phan driniwyd y
pwnc gan y Sanhedrim, awgrymodd Nicodemus na ddyl-

asai y gyfraith gael ei thori, yr hon a ganiatai i brawf
ragflaenu condemniad. Ond daeth yr elyniaeth i fod yn
fwy ffyrnig, ac ewyUysiai ei elynion ei labyddio. Dyma
yr amser, yn ol tyb rhai, yr appwyntiwyd y Deg a Thn-
ugain. Dychwelodd lesu i Jerusalem ar Wyl y Cysegriad,
yr hon a gynneUd ar yr 20fed o Ragfyr, oblegid 'yr oedd
hi yn y gauaf'—y mis Chisleu ; ac efe 'a rodiodd yn

mhorth Solomon ' pan y dadblygai urddas ei Fabolaeth
a'i ogyfuchder a'r Tad. Cyffrowyd y gwrthwynebiad ffyr-

nicaf yn ei erbyn, a chiliodd yntau tu draw i'r lorddonen.
Yma, mae yn debygol, y darfu iddo lefaru y dammegion a
adroddir yn Luc xiv., xv., a xvi. ; ac oddiyma y cafodd
ei wysio i Bethania i gyfodi Lazarus oddiwrth y meirw.
Gwnaeth y teimlad dwfn a achoswyd gan y wyrth mwyaf
Iiwn o'i eiddo fwyhau gelyniaeth y Ilywodraethwyr yn ei

erbyn, a'r gwneuthurwr rhyfeddodau a symudodd i ddinas
Ephraim, ac estynodd ei deithiau ar y dwyrain i'r lor-

ddonen. Yma y dechreuodd ei daith olaf i Jerusalem
heibio Jericho, lle yr iachaodd y dyn dall ac y cyfarchodd
Zaccheus, ac y cyrhaeddodd Bethania. Yna canlynodd
yr orymdaith, â'i hosanna

; y dysgu dyddiol yii y deml

;

y preswyliad nosol gyda theuhi hawddgar Bethania
; yr

hèr gan yr Herodiaid, y Phariseaid, a'r Saduceaid
;
yr

annerchiad prophwydol olaf
; y dammegion diweddaf

; y
swper olaf, a'i siarad hynodfawr, a'i weddi mwy hynod-
fawr fyth

;
yr ing yn Gethsemane

; y bradychiad, y
ddalfa, a'r prawf. Profwyd ef yn gyntaf dan y cy-

huddiad o gabledd, a chwedi ei gynnal gan au dystion
huriedig ; ac yn groes i bob cyfiawnder, cafwyd ef yn
euog, a chondemniwyd ef i farwulaeth. Ond gan fod yn
ofynol i'r ddedfryd o ddienyddiad gael ei chadarnhau
gan y rhaglaw Rhufeinig, gwnaeth ei elynion, trwy newid
eu tir, ei gyhuddo o deyrnfradwriaeth, ac yn groes i

argyhoeddiadau Pilat, ië, er gwaethaf ei holl ymdrechion
i'w ryddhau, ennillasant eu hamcan. Ni chollwyd dim
amser ; ni chafodd ei labyddio yn ol cyfraith Moses, ond
dyfarnwyd ef i ddyoddef marwolaeth drwg-weithredwyr
a chaethion ; arweiniwyd ef i Galfaria (yr hwn ni elwir

yn un man yn yr Efengylau yn fryn), dihatrwyd ef o'i

wisg, a chroeshoeliwyd ef rhwng dau leidr, i un o'r rhai

yr addawodd y dyoddefydd urddaslawn fynedfa union-

gyrchol i baradwys. Tywyllwch, yr hwn nis achoswyd
gan ddiffyg ar yr haul, gan fod y Iloer yn Ilawn, a or-

chuddiodd y ddaiar am yspaid tair awr, Ilen y deml a

rwygwyd, a'r creigiau a ddrylliwyd gan ddaiargryn. Yn
ystod y dienyddiad yr oeddid wedi clywed saith gair

tyner, dirgelaidd. Pan gafodd ei hoelio wrth y pren

melldigedig, offrymodd y weddi, 'O Dad, niciddeu idd-

ynt;' wi-th deimlo y gwres twymyn-boeth a achosid gan
ei glwyfau a'i golli gwaed, criodd, 'Y mae syched arnaf

;

'

dan wasgfa ei ing, cwynodd, ' Fy Nviw, fy Nuw, paham
y'm gadewaist?' wrth y Ueidr edifeiriol dywedodd,
' Heddyw y byddi gyda mi yn mharadwys ;

' trwy y
geiriau, 'O wraig, wele dy fab,' darbododd ar gyfer y
Forwyn hen a gweddw ;

' Gorphenwyd ' oedd iaith ei

fuddugoliaeth ; ac anadlodd ei anadliad olaf yn y cyf-

Iwyniad difrif-ddwys, ' Dad, i'th ddwylaw di y gor-

chymynaf fy yspryd.'

O dan broffes ffuantus o zel dros santeiddrwydd y
sabbath, fel na byddai iddo gael ei halogi trwy adael y
tri corph ar y groes, Ilwyddodd yr luddewon gyda Pilat

i orchymyn i aelodau y dyoddefwyr gael eu tori er mwyn
buanu eu diwedd. Torwyd, gan hyny, goesau y ddau
leidr, y rhai oeddynt etto yn fyw ; ond cafwyd fod lesu

yn farw eisoes. Ond er mwyn rhoddi pob sicrwydd ei

fod wedi marw, ac nid wedi syrthio i lewyg yn unig,

gyrodd un o'r milwyr ei waewffon i'w fynwes, ac 'yn y
fan daeth allan waed a dwfr.' Bu farw lesu mor fuan,

oblegid yr oedd wedi ei wanychu gan ei ing yn yr ardd.
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a thrwy y gwialenodiad, yr liwn a ymddengys ei fod yn

anarferol a bwriadol o drwm yn ol gorchymyn Pilat, er

mwyn creu cydymdeimlad.poblogaidd â Christ, a sicrhau,

trwy hyny, ei ryddhad. Ac felly y dygwyddodd er iddo

gael ' ei gyfrif gyd a r troseddwyr,' etto ' ni thorwyd

aso-wrn o hono '—^y cyfan mewn cydundeb â hen broph-

wydoliaethau. Ceisiodd Joseph o Arimathea ei gorpli

i'w gladdu, a Philat, wedi cael sicrwydd ei fod wedi

marw, a ganiataodd y cais, ac er iddo gael ei ddienyddio

fel drwg-weithredwr cyffredin 'cafwyd efgyd a r cyfoethog

yn ei farwolaeth.' Claddwyd y corpli ar frys, ac yn medd
newydd Joseph yn ei ardd. Gosodwyd milwyr i'w wylio,

rhag y dyfeisiai ei gyfeillion ffordd i symud y corph a

gwirio y brophwydoliaeth oedd ar led y byddai iddo

gyfodi drachefn. Ond tywynodd boreu y trydydd dydd,

ac yntau a gyfododd, gan 'ddrylho rhwymau angeu.'

Yr oedd daiargryn wedi brawychu y milwyr, a darfu

iddynt ffoi. Gwnaeth y llywodraetliwyr cytlirybledig yr
ystori ganlynol i fynu :

' Ei ddisgybUon ef a ddaethaut
o hyd nos, ac a'i lladradasant ef, a nyni yn cysgu.' O
bawb ystoriau hon ydyw y mwyaf gwrtlmn ac anghred-

adwy : íel pe gallasai milwyr Rhufeinig gysgu pan wedi
derbyn cyfarwyddiadau pendant ac arbenig, fel pe buasent
yn medru gwybod beth oedd wedi cymeryd lle pan yr
oedd eu synwyrau wedi eu cloi gan gwsg, fel pe gwnaethai
un ar ddeg o Iwfriaid, y rhai oeddynt oll wedi gadael eu
Meistr yn eithafion ei wasgfa, feiddio ymosod, ar noson
oleu Ueuad Uawn, ar nifer o filwyr parod ar gyfer ymos-
odiad dysgwyliedig. Ymddangosodd lesu yn fyw wedi
hyn i'r rhai a'i hadwaenent yn flaenorol, a'r rhai nis gall-

ent gamsynied ei unedd; a daeth yr apostolion yn dystion
o'i adgyfodiad, oblegid yr oeddynt yn wyr ac nis gallesid

eu twyllo, ac nis medrent dwyllo eraill, oblegid yr oedd
dyoddefiadau ac angeu yn eu cylohynu, wrth broffesu eu
ffydd yn y gwirionedd pwysigfawr hwn. Yn mhen deug-
ain niwrnod ar ol iddo gyfodi oddiwrth y meirw, lesu,

â'r hwn yr oeddynt wedi mwynhau amryw ffurfiau o

ymddiddan, a arweiniodd yr un ar ddeg i Bethania, ac

yn eu golwg esgynodd i'r nefoedd, ar ol gadael iddynt
addewid o ddyfodiad arall a gogoneddus. Mae ei ddyn-
oliaeth wedi e'i gogoneddu—nid wedi ei duweiddio

;

oblegid ' y dyn Crist lesu ' ydyw ef etto, yn gwisgo y
natur yn mha un y bu farw, a chanddo gyd-deimlad â
ni, ac yn teyrnasu arnom, ae yn parotoi lle i ni yn un o
' drigfanau t ei dad,' ac y mae genym ei addewid sicr

y ' daw ef drachefn, ac a'n cymer ni atto ei hun, fel lle y
mae efe, y byddwn ninnau hefyd.'

Nid yw yn bosibl penderfynu yn sicr hyd bywyd
daiarol ein Harglwydd, neu ei weinidogaeth gyhoeddus.
Gwna rhai yn gyfeiliornus gyfyngu yr olaf i un flwyddyn,
a gwna eraill ei hestyn i bedair blynedd; y tebygolrwydd
yw iddi barhau dros dair blynedd, fel yr ymddengys yr
awgryma efe ei hun yn nammeg y fíìgysbren ddiffrwyth.
Nid oes un o'r efengylwyr yn dilyn yn gywir drefn amser,
ac y mae llawer yn dibynu ar y cwestiwn pa 'wyl yr
luddewon' oedd yr un y dywedir i'n Harglwydd ei chadw
yn loan v. 1. Os y Pasg ydoedd, yna fe gadwodd bedair
—gan farw ar un o honynt ; ond gallasai taw Gwyl y
Purim ydoedd, a gallaeai taw Pasg yr Ebrill canlynol
ydoedd yr un y cyfeirir atto yn loan v. 4.

Rhydd y daflen ganlynol, yn yr hon yr ydys wedi
mabwysiadu yr amseryddiaeth arferol, rhag dyrysu dar-

Ilenwyr cyflredin, ar y cyfan ddrychfeddwl da am ddyg-
wyddiadau olynol a dyddiadau bywyd ein Harglwydd :

—

o.c.

1. Mawrth, .

12 EbriU, . .

30. Haf,

31. lonawr, . . .

" lonawr-Chwefror,
" Chwefror, . . .

Ebrill,

" Mai, . . . .

"
Rhagfyr. . .

32. lonawr-EbriU,

" Mawrth, . .

"
Elirill, . . .

"
Ebrill-Mai, .

" Mai,

.

" Haf,

.

Hydref,

33. Gaiiaf, .

" Gwanwyn,

"
EbriU, . .

" Haf,. . .

U U

"
Hy(b-ef, . . . .

" Hydref (mis), . .

u u _

"
Tacliwedd, . , -

<t u

" Tachwedd Rhagfyr,

CrLst yn cael ei eui yn Bethlehem.
lesu, pan yn ddeuddeg nilwydd oed, yn
myned 1 Jerusalein i gadw y Pasg.

loan Fedyddiwr yu deohreu ar ci lafur
gweinidogaethol.

Bedydd lesu.

Temtio lesu yn yr anialwch.

Nifer o Oífeiriaid a Lefiaid yn myned at y
Bedyddiwr.

lesu yn dychwelyd i Galilea.

Priodas yn Cana Galiiea.

Pasg cyntaf gweinidogaeth lesu
;

puro y
deml.

lesu yn dechreu bedyddio.
lesu yn myned i Gaiilea, trwy Samaria.
Ychydig wythnosau yn cael eu treulio gan

Gri.st yn neiUduedig.
Y Bedyddiwr yn cael ei garcharu.
Yr ail Basg ; iachau y dyn gwywedig.
lesu yn dechreu ei weinidogaeth yn Galilea.
Galwad y pedwar disgybl, ac iachau clefydau
yn Capernaum.

Y gylch-daith gyntaf yn Galilea; iachau un
gwahan-glwyius.

Y dyehweliad i Capernaum. ac iachau dyn
o'r parlys.

Tynu yr yd, a gwella y dyn â'r fraich wyw-
edig.

Dewis apostolion, a'r Bregeth ar y Mynydd.
lachau gwas y canwriad yn Capernaum.
Y daith i Nain, ac adferu niab y weddw

i fywyd.
Cenadwri y Bedyddiwr at lesu.

lesu yn cael ei berarogli gan y wraig oedd
bechadures.

laohau yn Capernaum ddyn dall a mud a
feddienid gan gythraul ; eyhuddiad y Pha-
riseaid ei fod yn bwrw allan gytlireuliaid
trwy Beelzebul3.

Llefaru trwy ddamegion
;
gostegu yr ystorm.

lachau rhai feddienid gan gythraul yn Ger-
gesa, a'r dychweliad i Capernaum.

Gwyl Matthew ; iachau y wraig o'r dyferlif

gwaed, ac adgyfodiad mercli Jairiis.

lachau dau ddyn daU, ac un mud cythreulig

;

y Phariseaid yn cablu.

Ail yniweliad a Nazareth ; danfon y deuddeg.
Marwolaeth y Bedj^ddiwr; lesu yn dych-

welyd i Capernaum.
Croesi y môr, a phorthi 5()00 ; dychwelyd i

Capernauiu.
Ymddiddan yn Nghapernaum ynghylch bara

y bywyd.
lesu yn ymwele<l a morlanau Tynis a Sidon

;

yn iachau merch y wraig o Syro-Phenicia;
yn ymweled a goror Decapolis

;
yn iachau

un ac attal dweud arno
;
yn porthi 4000.

lesu yn dychwelyd i Capernaum; yn caeí

ei demtio gan y Phariseaid
;
yn eu cer-

yddu ani eu rhat;rith
;
yn croesi y môr

drachefn
;

yn iachau dyniou dall yn
Bethsaida.

Pedr yn cyífesu mai efe yw y Crist
;
yn

mynegi fod ei farwolaetii a'i adgyfodiad
yn agoshau

; y trawsnewidiad.
lacliau plentyn Uoerig.

lesu yu teithio trwy Galilea, yn hyfforddi

y disgyblion
;
yn talu teyruged yn Caper-

naum
;
yn myned i fynu i Wyl y Pebyll.

Yn athrawiaethu yn y dend ; cynygion 'i'w

ddal.

Godinebes yn cael ei dwyn i'w wydd ; cynyg
i'w labyddio ; iachau dyn dall o'i enedíg-
aeth ; dychwelyd i Galilea.

Ymadawiad olaf o Galilea; yn cael ei wrthod
yn Samaria ; anfoniad y deg a tliriugain,

y rhai a ganlyn jTitau.

lesu yn cael ei ganlyn gan dyrfaoedd; dam-
meg y Samariad trugarog

;
yn rhoddi íi'urf

weddL
lachau dyn mud wedi ei feddianu gan ^yth-

raul ; cabledd adnewyddol y Phariseaid
;

yn ciniawa gyda Pharisead ; lesu yn cer-

yddu am ragrith ; dammeg y ffol gòludog.
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o.c.

33.

34.

TacLweJd -Ehagfjr,

Rhagfyr, . . . .

lonawr Chwefror, .

Chwefror-Mawrth, .

Mawrth, . . .

Sadwm, EbriU 1,

Sul, EbriU 2, . .

Llun, Ebrill 3, .

Mawrth, EbrUl 4,

Mercher, EbriU 5, .

lau, EbriU C, . . .

Nos lau, Ebrill 6, .

lau, gauol nos, Eb-
rill6, . . . .

Gwener, 1-5 yn y
boreu, Ebrill 7, .

Gwener, 5-6 yn y
boreu, EbriU 7, .

Gwener, 6-9 yn y
boreu, EbriU 7, -

Gwener, 9-12 yn y
boreu, Ebrill 7, .

Gwener, 12 ganol
dyild hyd 3 o'r

glocli brydnawn,
Ebrill7,- . . .

Gwener, 3-6 yn y
prydnawn, EbriU
7, ..... .

Sab., boreu, Ebrill 9,

lesu yn clywed ani waith Pilat yn lladd y
GaÌileaid ; daniuieg y ffigysbren ; iacliau

gwraig oeild wedi bod yn afìach am ddeu-
naw nilyuedd

;
yn cael ei rybuddio yn

erbyn Herod.
Gwyl y Cy.segr; ymweliad a Mair a Jlar-

tlia; yr luddewou yn Jerusalem yn cynyg
ei labyddio: yn myned dros yr lorddonen.

lesu yu ciniawa gyda Pharisead, ac yn iach-

au dyn â'r dropsi arno; dammegion y
swper niawr, y ddafad golledig, y darn
arian colledig, y goruchwyliwr anghyf-
iawn, y gwr goludog a Lazarus.

Adgyfodiad Lazaru8; cynghor yr luddewon
i'w osod i farwolaetii; yn ymneiUduo i

Ephraim.
Ymdaith yn Ephraim hyd y Pasg yr hvm
oedd gerilaw ; teithiau ar gyffinìau Sa-
maria a GaliÌea ; iachau deg o ddynioii
gwahan-glwyfus ; dammegion y bàrnwr
anghyfìawn, y Pharisead a'rPublican; yn
traethu ci larn yngliylch ysgariad pobl
briod; ynbendithioplant; y llywodraeth-
wr ifanc, a damnieg y llafiirwyr yn y
winllan.

lesu yn ail fynegi ei farwolaeth; uchelgais
lago ac loan.

lacliau dynion deillion yn Jericho; Zac-
cheus; dammeg y punnoedd; yrymadaw-
iad i Bethania.

Swpcr yn Bethania, ac eneiniad Crist gan
Mair.

Myned i mewn i Jerusalera; yn ymweled
a'r deml, ac yn dychwelyd i Bethania.

ûlelldithio y ffigysbren; ail buredigaeth y
deml; yn dychwelyd i Bethania.

Yr athrawiaethu yn y deml; dammegion y
ddau fab, y Uafurwyr drygiouus, mab y
brenin; cynygiou ei elynion i'w fiiglu; y
weddw (llawil

; y Groegiaid yn cnwen-
ych ei weled; ílais yn cael ei glywed o'r

nef; ymadael o'r deml, ac yn myned i

Fynydd yr Olewydd
;

ymddiddan yn
aghylch diwedd y byd; yn dychwclyd i

Bethania; cydunileb Judas â'r oft'ciriaid

i'w fradychu.
lesu yn ceisio ymneillduo i Bethania.
Yu danfon Peilr ac loan i barotoi y Pasg;

swper y Pasg.

üy?wyddiailau ar swper y Pasg.
Crist ar ol swper yu rhagfynegi ;ÿwaith Pedr

yn ei wadu; yn son ani ddyfodiad y Didd-
anydd, ac yn diweddu trwy weddi.

lesu yn ngardd Gethsemane.

^lesu yn cael ei draddodi i ddwylaw Juihis.

lesu yn cael ei arwain i d Annas, ac odili

yno i balas Caiapluis; yn cael ei gondem-
nio am gabledd.

lesu yn cael ei wawdio gan ei elynion; yn
cael ei ddwyn yr ail waith ger bron y

.
cynghor, ac oddi yno ger bron Pilat.

Yn cael ei gyhuddo o greu cynwrf; Pilat yn
I cael dim bai ynddo, ac yn ceisio ei rydd-

I

hau, ond yu caniattau iddo gael ei fflang-

ellu, ae yn ei draddodi i gael ei groeshoelio.

> lesu yn cael ei groeshoelio yn Golgotha.

Ar y groes yn cael ei wawdio gan ei elynion

;

I yn cyflwyno ei fam i ofal loan; tywllwcli
I

yn gorchuddio y tir; yn marw; y ddaiar
yn crynu, a'r creigiau yn hoUti.

^Ei gorph yn cael ei gymeryd a'i roddi i

I

Joseph, ac yn cael ei osod yn ei fedd ef.

Adgyfodiad Crist.

Mae yn anmhosibl triu llawer o fatterion ac-ellid gym-
eryd i fynu raewn fatli erthygl a hwn, yn enwedig y
rhai sydd yn dal cysylltiad a, chysoudeb y pedwar efeng-
ylwr. Dyma rai o'r matterion hyny—imedd y bregeth
ar y mynydd á'r un draddodwyd ar y gwastadedd, neu y
gwahaniaeth rliyngddynt; y man ac araseriad cyflawniad
amryw o'r gwyrthiau ; a'r cwestiwn pa un a ddarfu i'n

Harglwydd i fwyta y Pasg ar y diwrnod arferol, fel yr
ymddengys yr awgrymir yn yr Efengylau cydolygol, neu
ynte a ddarfu iddo ei bwyta ddiwrnod yn gynt, fel yr
ymddengys yr awgrymir yn Efengyl loan. Etto gallwu
gyfeirio am fynyd at addysgaeth Crist, yr hwn oedd ar

y cyntaf, ac yn nechreu ei weinidogaeth yn Gahlea, yn
blaen, yn fíniog, ac yn nerthol, oud a wisgwyd wedi hyn
mor aml mewn dammegion. Dammegion, ífurf nodwedd-
awl o gyfrauu addysg yn mhhth y Habbiniaid a dysg-
awdwyr cyhoeddus neu genedlaethol ei-aill, a ddefuyddid
gauddo ef, yn ol ei esbouiad ei hun, i guddio y gwiriou-
edd. Wedi iddo iefaru dammeg yr hauwr, ymddeugys
i'r disgyblion synu at y cyfnewidiad disymwth oedd wedi
cymeryd he yn ei ddull o bregethu, a hwy a ofynasant
iddo, 'Paham y Ilefari di wrtliynt trwy ddammegion ?

Ac efe a attebodd ac a ddywedodd wrthynt, Am roddi i

chwi wybod dirgelion teyrnas nefoedd, ac ni roddwyd
iddyut hwy ; obJegid pwy bynag sydd ganddo, i hwnw
y rhoddir, ac efe a gaifl' helaethrwydd ; eithr pwy bynag
nid oes ganddo, oddi arno ef y dygir, ië, yr hyn sydd
ganddo. Am hyny yr wyf yn Uefaru wrthynt hwy ar
ddammegion ; canys a hwynt yn gweled, nid ydynt yn
gweled ; ac yn clywed, ac nid ydyut yii clywed, nac yn
deaU.' Ymddengys taw ystyr yr atteb hwn ydyw fod y
gorchudd dammegol, tra yn gallu cuddio y gwirionedd
üddiwrth y rhai uas carent ef, etto mor dryloew fel y
gallai pob meddwl gonest ei ganfod a'i fwyuhau. Mae
y dammegion hyn—yr ystoriau bywiol a chofadwy hyn,

y rhai ydynt mor anghelfydd ac mor gywir i natur—yii

cael eu mwynhau gau y plentyn ar gyírif eu prydferth-

wch syml, a chau y doethiou ar gyírif eu dyfnder diwaelod
a'u datguddiadau. Y fath dreiddgarwch, y fath symledd,
a'r fath fawreddogrwydd a ddynodant hytì'orddiadau

Crist, fel y canfyddir yn yr ymadroddion dwyfol, tyuer,

a chariadus, ac yn Uwythog gan ddoethineb, ac yn orlawn
wirionedd ar gyfer pob oes—geiriau mor gyöiedin a

phelydrau yr haul, ac etto, fel y pelydrau hyny, yn
ddysglaer bob boreu, a digon o roesaw iddynt—geiriau

a íflamient ac a dreiddient fel meilten yn mhlitli y tyrfa-

oedd a'i cylchynent, ac a'n cyffyrddant ninau gyda thyn-

erwch tu hwut i dynerwch gwragedd, megis pan y dywed
wrth Fagdaleu otídus, ' Pahara yr wyt ti yn wylo ? '

—

geiriau a ostegasant y tonau ac a gyfodasant y meirw, a
ddatguddiasant y Tad nefol, ac a symudasant y baich

oddiar lawer calon drom-lwythog—geiriau ac sydd wedi
bod yn 'yspryd ac yn fywyd' i fyrddiynau ynghanol
Iludded a gofídiau y bywyd dynol ! Dywedir fod y duU
dammegol o lefaru mewn cydgordiad â heu brophwydol-
iaeth :

' Hyn oU a lefarodd yr lesu trwy ddammegion
wrth y torfeydd, ac heb ddammeg ni lefarodd efe wrtliynt;

fel y cyflawnid yr hyn a ddywedwyd trwy y prophwyd,
gan ddywedyd, Agoraf fy ngenau mewn dammegion

;

mynegaf bethau cuddied'g er pan seiliwyd y byd.'

Yr hyn a alwu ni yn wyrthiau a alwai Crist, yr hwn
a'u gwnaeth, yn ' weithredoedd.' Rhyfeddodau ydynt i

iii, gweithredoedd yn uuig oeddynt iddo ef, oblegid beth

arall allesid ddysgwyl oddiwrth DduAv mewn fíurf ddynol?

oblegid datguddia Duw ei hun trwy weithredoedd o aUu
a chariad duw-debyg. Ni waeth pa ddarluniad roddir o

wyrth—tori neu ymyraeth ag un o ddeddfau natur, yr

hyn, tra yn ymddaugos yn dor cyfraith, a wneir mewn
ufudd-dod i ryw uwch gyfraith tu draw i ni ; neu pa un a

42
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ydyw i gael ei olygu yn gyfryngiad dwyfol uniongyrciiol,

gan daflu deddf naturiol allan o'i lle mewn rliai cylchoedd

ac er mwyn rhai dybenion, mae gweithredoedd Crist yn
wyrthiau pendant, yn mhell tu hwnt i allu dyn i'w cyf-

lawni, a chawsant eu cyflawni gauol dydd goleu, ac yn
ngolwg miloedd. Ac nid yw yn un syndod yn y byd i'r

cyfryw wyrthiau gael eu gwneud gan fab Duw yn ystod

ei weinidogaeth rasol ar y ddaiar. Yr oeddynt yn help

i gredu ynddo, oblegid gwir ddywedodd Nicodemus, ' Ni
allai neb wneuthur hyn yr wyt ti yn eu gwneuthur, oni

bai fod Duw gyd ag ef ; a'i appel ef ei hun yw, 'Credwch
fi er mwyn y gweithredoedd eu hunain

;

'
' Y gweithred-

oedd hyny yr ydwyf fi yn eu gwneuthur sydd yn tystiol-

aethu am danaf fi.' Mae y gwyrthiau hyn yn rhoddi i

ni gipolwg ar gymeriad a natur fewnol Crist, ar ei dosturi

tuag at bob gwasgfa ddynol, a'i gydymdeimlad a phawb
dyoddefwyr ; oblegid nid arddangosiadau afreidiol o allu

oedd ei wyrthiau, ond yn gytFredin gwisgent ryw íFurf

wasanaethgar i ddyn, megis iachau cleifion, ac ni wnaetli

trueni erioed appelio yn ofer atto. Ac ni ddiyspyddwyd
erloed o'i allu gwyrthiol. Cyflawnodd apostolion wyrth-
iau yn ei enw, ond cyflawnodd ef hwynt o hono ei hun,

ac ' ni flinodd ac ni dditîygiodd,' a'r cyfan oll mewn cyd-

gordiad â hen brophwydoJiaeth :
' Yna yr agorir Uygaid

y deillion, a chlustiau y byddarion a agorir
;
yna y llama

y cloff" fel hydd, ac y can tafod y mudan ;
' ac fel y mae

yr efengylwr Matthew wedi dweud :
' Fel y cyflawnid yr

hyn a ddywedasid trwy Esaias y prophwyd, gan ddy-
wedyd, Efe a gymerodd ein gwendid ni, ac a ddug ein

clefydau.'

Darlunir cymeriad Crist fel un perffaith, ac y niae

gwreiddioldeb y cyfryw syniad yn brawf o'i ddwyfoldeb.
Nis gallasai yr efengylwyr gael y fath gynllun yn yr oes-

oedd oeddynt wedi paso nac o'u hamgylch. Nis gallasent

gopio y darlun ond o fywyd Crist. Ac nid yw y darlun
yn un dychymygol; nid oes dim yn rhamantaidd ynddo;
ond bywyd dyn gwirioneddol yn byw bywyd gwirion-
eddol yn mhlith ei gydoeswyr. Ni ddywedir mewn cy-

nifer o eiriau ei fod yn berffaith, ond dangosir ei fod ; ni

phrofir y peth, ond cynwysir ef yn yr hanes. Mae ei

gymeriad mewn cydgordiad yn ei holl ranau, ac y mae
pob elfen o hono yn meddu ar ei gyflawnder a'i gyí'artal-

edd ei hun. Yr oedd Ile i'w fam yn y galon a garai y
byd. Efe yw y cynllun-ddyn—yr ail Adda, â'r hwn y
mae pawb o'r bobl i gael eu dwyn i gyflwr o gydymtì'urf-
iad— ' eu newid i'r unrhyw ddelw o ogoniant i ogoniant.'

Felly pan ufuddhaodd, drosom ni y darfu iddo ufuddhau
;

a phan ddyoddefodd, yn ein Ile ni y darfu iddo ddyoddeí
Y mae elfen ddynol ddirddwys yn perthyn i gymeriad

a bywyd Crist. 'Ni lefarodd neb fel y dyn hwn;' oblegid
ni chafwyd yn mynwes neb gariad cyífelyb i'w gariad e£
Aeth o fewn cylch oynoliaeth, ac yr oedd yn un o'r teulu
dynol, ac yn ddarostyngedig i'w hangenion, ei dyraun-
iadau, a'i theimladau. Os caniatawn ei fod yn ddyn, mae
yn rhaid i ni gasglu ei fod yn dduw, ac ymostwng ger
bron 'mawr ddirgelwch duwioldeb, Duw wedi ymddangos
yn y cnawd.' Mae ei dduwdod yn gorwedd o dan yr
holl hanes ; mae ei hyffbrddiadau a'i wyrthiau yn gyttun
yn rhagdybied ei hollwybodaeth a'i hoUalIuogrwydd.
Heb hyny, gallasai ei angeu fod yn esarapl, ond nis gall-

asai fod yn iawn. 'Duw oedd y Gair,' a'r 'Gair a wnaeth-
pwyd yn gnawd ;

' ië, yr un lesu sydd i fod yn farnwr.

ac yn meddu hawl i farnu y byd oherwydd ei fod yn
ddyn, ac yn addas i eistedd ar yr orseddfainc olaf oblegid

ei fod yn Dduw hoUwybodoI ac yn teyrnasu ar bawb.
Ond dysg yr Ysgrythyr ei dduwdod yr lui mor eglur

a'i ddyndod.
1. Cysylltir ef á Duw'r Tad mewn ffbrdd a dull amlyg-

awl o'i dduwdod, megis yn loan x. 30 ; 1 Cor. viii. 6
;

Matt. xxviii. 19; 2 Cor. xiii. 14; 1 Tim. i. 2. Cyfarchiad

cyffredinol Paul yn ei Epistolau ydyw'r olaf

2. Dywedir yn bendaut ei fod yn Dduw (loan i. 1 ;

Rhuf. ix. 5 ; Phil. ii. 3 ; 1 Tira. iii. 16 ; Tit. ii. 13).

3. Priodolir perff'eithderau dwyfol iddo (Col. ii. 9; Heb.
i. 8, 10-12 ; xiii. 7, 8 ; Dat. i. 8, 11 , xxii. 13 ; wedi eu
cydmaru ag Esa. xliv. 6 ; Matt. xviii. 20 ; Dat. ii. 23

;

wedi eu cydmaru â 1 Bren. viii. 39).

4. Priodolir gweithredoedd dwyfol iddo (loan i. 3 ; Col.

i. 15-17 ; Heb. i. 2, 3, 10; loan v. 21 ; Matt. xxv. 31-46;

2 Thess. i. 6-10).

5. Rhoddir addoliad ac anrhydedd dwyfol iddo (loan

V. 22, 23 ; Heb. i. 6 ; Esa. vi. 1, 3 ; wedi eu cydraaru ag

loan xii. 41 ; 1 Cor. i. 2 ; xvi. 22 ; Phil. ii. 9-11 ; 2 Tim.

iv. 18 ; Dat. i. 4-6 ; v. 8-14 ; vii. 9-17).

Yn y rhanau o'r Ysgrythyr ydyra wedi gott'hau yr

ydym wedi cyíyngu ein hunain i'r adnodau sydd yn
cynwys profion uniongyrchol a diaraheuol o dduwdod ein

Harglwydd. Mae amryw adnodau eraill yn cynwys yr

un athrawiaeth, a'r rhai mae genym ryddid i'w hesbonio

yn yr un ffbrdd ; megis, 1 Cor. x. 9, wedi ei chydraaru â

Nura. xxi. 5, 6 ; Marc i. 1-3, a Luc i. 76, wedi eu cyd-

raaru ag Esa. xl. 3, 9, 11, a Mal. iii. 1 ; Jer. xxiii. 5, 6 ,

Jvidas 4; 1 Tim. vi. 15, 16, a Dat. xix. 13, 16; loan xvii.

5 ; 2 Thess. ii. 16, 17 ; 2 Cor. xii. 8-10).

Mae amryw adnodau eraiU y rhai y gellir eu hesponio

yn rhwydd a naturiol ar y dybiaeth o'i dduwdod, y rhai

nis medrir eu deongli ar y dybiaeth o'i ddyndod yn unig.

Mae y dull y sieryd ysgrifenwyr y T. N. ara Grist lesu,

a'r syniadau a amlygant tuag atto yn cynwys gwahan-
iaeth goruchel rhyngddo a dynion eraiU, gan nad pa mor
enwog y dygwyddent fod.

Mae hanes yr Efengylau i gael ei derbyn yn ei symledd

gwirioneddol. Y mae i bob Efengyl ei haracan union-

gyrchol ei hun : Matthew, yn ysgrifenu ar gyfer yr ludd-

ewon, i brofi taw Mab Mair oedd y Messiah addawedig,

oblegid cydundeb ei fywyd â hen oraclau ; Marc yn
dangos y gwneuthurwr rhyfeddodau i'r byd gorllewinol

;

Luc, yn gyffredinol yn ei aracan, a'i portreiada fel lach-

awdwr luddewon a Chenedloedd ; ac loan yn dangos i

ni agweddau dwyfol ' unig-anedig y Tad.' Öfer a disail

ydyw pob yradrech i esponio tfwrdd y byw-graphiad

raawr, er wedi eu gwneud gyda chywreinrwydd dysgedig

Strauss, neu hyawdledd dysglaer Renan. Mae y blaenaf

trwy ei holl-dduwiaeth mythical yn gwadù posiblrwydd

gwyrthiau, ac yn gwrthod Crist hanesyddol ac anfarwol-

deb personol ; ac y raae y IlaU trwy droi a dirdynu yr

hanes gyda chywreinrwydd hynodfawr, yn iselu ei gyra-

eriad i gyraeriad diwygiwr medrus, bywiog, a dibetrus-

gar, yn fwy dwfn na gonest, ag anicanion uchel mewn
golwg, ond yn defnyddio moddion amheus i'w cyrhaedd.

Beth ydym i feddwl ara esponiad ar yr Efengylau ac sydd

yn dechreu trwy eu gwadu yn bendant, a haeru er eu

gwaethaf i lesu Grist gael ei eni yn Nazareth ? Mae yr

hanes plaen yn appelio at ein ffydd ; ond nid yw yr
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esponiadau liyn ond gwrthodiad o'r hanes, neu o'r hyn
sydd werthfawr ynddo—mewn gair, nid yw ddim amgen
nac anÖyddiaeth mewn gwisg newydd ; nid hen serthedd

Paine, oud ü'urf newydd o anghrediniaeth, yn tueddu at

yr ysprydol fel philosophi Spiuoza, gan yr hon ei cyn-

yrchwyd; neu yn galed, sych, a dideimlad, fel philosophi

Comte, dan yr hon y gall fod addoliad heb dduw. Mae
i'r pedair Efengyl sylfoen hanesyddol gadarn, fel y gellir

casglu oddiwrth eu cylchdaeniad cynnar a'r derbyniad

cahìuog a gawsant gan yr eglwysi, y rhai a feddent bob

mantais i wybod pa \m a'i gwir neu gelwydd oeddynt.

IFOiiI yw sylwedd esgyrnol dannedd rhyw greadur-

iaid, ond a gymhwysir yn gytî'redin at ddannedd yr ele-

pliant. Mae y rhai hyn o fíurf gron, ac yn rhai modfeddi

o drwch yn y bon, ac amryw droedfeddi o hyd os wedi

tyfu yn gyíiawn, ac y mae rhai yn ddeg troedfedd o hyd,

a mwy na hyny. Mae yn gau am dipyn o bellder o'u

cysylltiad â'r ên, a thueddant i ddiweddu yn bwl, ac nid

yu bigfain ; Uenwir y ceudod â sylwedd liaith yr hwn a

elwir yu iaith naturiaetliwyr yn jierve y dannedd. Y
dannedd Ueiaf eu ceuedd yw y rhai mwyaf prisfawr.

Mae ifori yn galed ac yn ystwyth, ac y mae yn llawer

mwy tryloew na phapyr gwyn o'r un trwch. Yn gyft'-

redin mae yn agos i drwch Ihnyn, er mai braidd weithiau

y gellir canfod liyn tua'r blaen. Caledrwydd a gwynni
ydyw yr unig ragoriaethau a ddymunir; ond yr un goreu

o bawb yw yr un a ymddengys yn diyloew pan ei croes-

dorir ef y waith gyntaf Gellir caboh y fath oreu o ifori

i'r gi-addau uchaf ; a gwneir hawer iawn o bethau pryd-

fertli iawn o hono. Y mae, fodd bynag, gymaint o wahan-
iaetli rhwng un ifori a'r llall, fel y gellir gweled ifori ac

y byddai yn anhawdd dweud t'aw ifori ydyw. Yn ei

gyflwr naturiol mae yn nwydd marsiandioÌ gryn bwysig

yn Asia ac Aíîrica.

Er nad ydoedd yr elephant i'w gael yn Nghanaan, etto

mae yn ddigon tebygol fod ifori dannedd elephantiaid,

neu yr hippopotamus, neu anifeihaid eraiU, yn nwydd ac

fuasai yn cael ei ddwyn i mewn mewn ftbrdd o farchnatta.

Pan yn son am Tyrus, dywed Ezeciel :
' Meibion Dedan

oedd dy farchnadwyr; ynysoedd lawer oedd farchnadoedd

dy law ; dygasant gyrn ifori ac hebenus yn ani'heg i ti

'

(xxvii. 15). 'Llongau Tarsis oedd gan Solomon ar y môr,

gyda llongau Hiram. Unwaith yn y tair blynedd y
deuai llongau Tarsis, yn dwyn aur, ac arian, ac ifori, ac

eppaod, a pheunod ' (1 Bren. x. 22). Ond er fod ifori yn
ddrud, gwneid defnydd o hono at lawer peth pwysig.

Gwnaeth Solomon 'orseddfainc fawr o ifori' (1 Bren. x.

18, 22). Sieryd y Psalmydd am ' balasau ifori' (xlv. 8).

Yr ydym yn darllen am ' y t o ifori a adeiladodd Ahab'

(1 Bren. xxii. 39); ac fel pe na fuasai y cyfryw dai yn
betliau anarferol, dywed y prophwyd Amos, ' Dei'fydd

am y tai ifori' (iii. 15). Cerydda hefyd wychder a glodd-

est y rhai a ' orweddant ar welyau o ifori ' (vi. 4). Gwna
loan, yn Llyfr y Datguddiad, enwi, yn mhlith llawer o

bethau gwerthfawr eraill, ' bob Uestr o ifori ' (xviii. 12).

ILYR'ICUM, euw a roddir i ran o wlad gyfagos i

gyfandir gogledd-orllewinol Macedonia ; ond ni ddefn-

yddid y gair bob amser, na chwaith yn gyft'redin, yn yr
ystyr hyn. Amrywiai eangder y wlad a gynwysid dan
yr enw hwn ar wahanol amseroedd. Sonia y Groegiaid

boreuol am yr Ilyriaid fel llwythau a grwydrent ar hyd
draeth dwyreiniol Môr Adria. Nid oefld yr Ilyricum

lle bu Bhufain yn rhyfela ond llain gul o'r traeth hwnw,
ynghyd â'r ynysoedd cylchynol ; ond yn amser yr ymer-
awdwyr daeth yr enw i gael ei ddefnyddio am eangder
diderfyn o wlad ar y dehau i'r Danube, y gorllewin i Mace-
donia, a'r dwyrain i Itali. Mae yn debygol yr arfer Paul

y gair Ilyricum mewn ystyr laes ac anmhenderfynol yn
Ilhuf XV. 19 : *0 Jerusalem, ac o amgylch hyd llyricum,

y llenwais efengyl Crist' (Conybeare, ü. 12G). Mae yn
ausicr pa un a ddarfu iddo neu beidio bregethu yr efengyl

yn y wlad hono. Nid yw yn anhebygol na ddarfu iddo

yn ei deithiau yn Macedonia daro drosodd i Ilyricum, er

nad oes dim son am hyn yn yr Actau. Ar yr un pryd,

gallasai ddefnyddio yr iaith a arfera yma er nad ydoedd
wedi paso dros gyftindir Macedonia, heb olygu rhagor nac

mai Ilyricum oedd terfyn ei lafur (Lardner, ì]'orks, vi. 286).

IN'DIA, gwlad berthynol i'r Dwyrain. Yn Esther

i. 1 dywedir y gwnai Ahasferus, brenin Persia, 'deyrnasu

o India hyd Ethiopia, sef ar 120 o daleithau.' Yr oedd
India yr hen amser gynt yn wahanol iawn oddiwrth yr

India bresenol. Gwlad yr afon Indus ydoedd, ac oddi

wrth yr hon y cymerodd ei henw, ac nid oedd ond y
Panchanada, Pentapotamia y Groegiaid, neu y Punjab,

gwlad y pump dwfr, gan gynwys gwledydd yr afonydd
a redent i'r Indus. Gwlad yr Indus oedd yr India

wreiddiol {India Tìiree Thousand Years Ago, by John
Wilson, D.D., p. 12). Dywed Sir J. G. Wilhinson yr un
wedd :

' India Herodotus yw y wir India hen, yr oror o

gylch yr Indus uchaf, ac yn adnabyddus i ni yn bresenol

dan yr enw Punjab. Ni wyddai Herodotus ddim am yr

orynys fawr ddeheuol' (Wilkinson in Ilerodot. ii. 489).

Dywed, fodd bynag, y derbyniai breninoedd Persia gyllid

mawr o'r Indla (ii. 485).

lOD, y tipyn lleiaf Mae y cyfeiriad at y Ilythyren

Yod, yr hou yw y llythyren leiafyn yr egwyddor Hebraeg.

lOAN FEDYDDIWR, mab Zacharias ao Elizabeth,

a rhagftaenor y Messiah. Ganwyd ef ynghylch cliwech

mis o ftaen ein Harglwydd. Gan fod Zacharias ac EIiza-

beth deulu Aaron, yr oedd eu mab loan, wrth gwrs, yn
disgyn o'r llinell ofteiriadol; ond nid oes dim lle i dybied

iddo erioed weini fel oft'eiriad. Dywedir i'r ' bachgen

gynyddu, a chiyfhau yn yr yspryd, ac iddo fod yn y
diftaethwch hyd y dydd yr ymddangosodd efe i Israel

'

(Luc i. 5, 24, 26-31, 56, 57, 80); ac wedi iddo ymddangos
yu ei gytneriad swyddol, yr oedd ganddo ddyledswyddau
o natur wahanol i'w cyflawni, fel yr angel yr hwn
oedd i barotoi ftordd yr Arglwydd (Mal. iii. 1). Aeth
i'r swydd hon yn y bymthegfed flwyddyn o deyrnasiad

Tibenus Cesar (Luc iii. 1), a pharhaodd ynddi nes i'n

Hai'glwydd ddechreu ar ei waith (loan iii. 22-24); ac

yraddengys yn fuan wedi hyn iddo gael ei daflu i garchar

gan Herod Antipas (Matt. iv. 12), ac heb fod yn hir wedi

hyn torwyd ei ben trwy orchymyn y tywysog hwnw
(xiv. 1-12). Nid oes eisiau rhoddi manylion ei fywyd,

ac amgylchiadau ei farwolaeth, fel yr adroddir hwynt yn
yr Efengylau ; ond gwnawn ail adrodd yr hanes a roddir

am dano gan Josephus. Pan yn cyfeirio at orchfÿgiad

byddin Herod gan Aretas ei dad yn nghyfraith, dywed :

' Yn awr, tybiodd rhai o'r luddewon fod diuystr byddin

Herod wedi dyfod oddiwrth Dduw, a hyny yn eithaf

cyfiawn, fel cosb am yr hyn ydoedd wedi wneud yn erbyn

loan yr hwn a gyfenwid y Bedyddiwr; oblegid lladdodd

Herod ef, er ei fod yn ddyn da, ac a orchymynodd i'r
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luddewon i arfer rhinwedd, mewn íFordd o gyfíawnder y
naill tuag at y llall, ac mewn íFordd o dduwioldeb tuag

at Dduw, ac felly i ddyfod i'w fedydd. Yn awr, pan

ddeuai eraill yn dorfeydd o'i gwmpas (oblegid cyíFroid

hwynt yn fawr wrth wrando ar ei eiriau), Herod, yr hwn
a of'nai y gwnai y dylanwad mawr oedd gan loan dros y
bobl ei osod yn ei allu i gyfodi gwrthryfel (oblegid ym-
ddangosent yn barod i wneud un peth a geisiai ganddynt),

a dybiodd taw y peth goreu ydoedd ei osod i farwolaeth,

er mwyn rhwystro y niwed ag allasai T>vneud, yn Ue

dwyn ei hun i anhawsderau trwy arbed dyn a allai

beri iddo edifarhau pan y buasai yn rhy ddiweddar. Yn
ganlynol, danfonwyd ef i gastell Machserus oherwydd
tymher ddrwgdybus Herod, ac yno y gosodwyd ef i farw-

olaeth' {Aiìttq xviii. .5. 2). Nid oes dim anghyson yn yr

haues hwn. Ni dderbyniai Josephus lesu fel y Crist, ac

nid oes yma ddim son am y rhan hono o gymeriad loan

Ue y darlunir ef fel rhagredegwr Crist, neu y gwnai.

gyfeirio dynion atto. Mae gwirionedd y dernyn hwn
wedi cael ei gydnabod yn gyffredin gan ddynion dysgedig.

JMae Lardner yn cymeryd gryn lafur i brotì ei authenticitij

{Worhs, vii. 113-119).

lORDDONEN, prif afon Palestina, a'r hon, gan gyn-
wys Môr Galilea a'r Môr Marw, i'r hwn yr ymarllwys, a

red o'r gogledd i'r dehau trwy holl hyd Canaan. Cyfyd
yn ngodre gorllewinol Mynydd Hernion, neu, fel y gelwir

ef yn bresenol, JebeI-esh-Sheikh, ac ynghylch milltir a

hanner o dref Hasbeiya. Mae flfynon yn berwi o waelod
pwll bas, oddeutu pedair a deugain neu driugain Uathed
amgylchedd. Troir y dwfr gan bynfarch o geryg i droi

melin. Hon yn ddiau ydyw Ilygad mwyaf pellenig, ac o

ganlyniad hi ydyw gwir lìynonell yr lorddonen. Mae yr

Hisbani, fel y gelwir y íFrwd, yn dolenu am y tair milltir

gyntaf trwy ddyffrynoedd cul ond hynod brydferth, a

chwedi ei wrteithio i'r graddau uchaf. Mae ei glanau

wedi eu diogehi a'u harddu gan ymyl gwyrdd a chysgod
tew-goed sycamor, botwn, a helyg, tra y chwery pysgod
yn ddirif yn ei gwely oer a grisialaidd. Er fod ei gwely
yn union uwchlaw y íFynon yn, sych a Ilychlyd y rhan
fwyaf o'r flwyddyn, etto yn ystod y tymhor gwlawog mae
Ilawer o ddwfr yn rhuthro i lawr o uchelderau Mynydd
Hermon uwchlaw Hasbeiya, pellder o ugain milltir ac yn
ymuno â dwfr y íFynon hon. Mae y fFrwd mor beryglus

yno fel ac i ofyn am bont geryg gadarn, yr hon sydd
wedi cael ei hadeiladu yn groes iddi ychydig latheidiau

islaw y íFynon.

Nid yr Hasbani, fodd bynag, ydyw unig íFynonelI yr
lorddonen. Mae un arall i'r dehau-ddwyrain, wrth dref

Banias, gynt Cesarea Philippi. Dywedir y Ilifa allan o

ogof, yr hon, fodd bynag, sydd wedi cael ei Uanw â
cheryg ; y gwirionedd yw, y tyr y íFynonelIau allan oddi
rhwng geryg rhyddion a chreigiau ychydig latheidiau o

bellder, a rhyw ugain troedfedd islaw genau yr ogof. Mae
cryn lawer o ddwfr yn dyfod allan o honi.

Tua'r gorllewin i Banias, yn TeI-eI-Kadhi, mae un arall

o fíynonellau yr lorddonen. Gelwir hi yn Afon Dan, ac y
inae, efallai, yn agos i sefyllfan Lais neu Dan yr hen amser.
' Cawg crwn,' medd Dr. Wilson, 'ydyw, o gylch can Ilath

o led, yn ngwaelod yr hwn yr oedd Ilawer iawn o ddwfr
yn cyfodi ac yn berwi, ac yr oedd cryn nifer o tortoises

dwfr croew yn chwareu ynddo. Hi ydoedd y íFrwd fwyaf
oeddym wedi weled yn y wlad. Mae dwy Ifrwd o'r dwfr

puraf yn rliedeg o honi, y rhai, ar ol íFurfio ynys fechan,

a ymunaut yn union yn afon chwyrn o ryw ddeg Ilath o

led a dwy droedfedd o ddyfnder, ac y mae iddi ddisgyniad
cyflym trwy Iwyn tew o oleanders, drysi, fíigys gwyUtion,
poplys, pistacia, a choed rmilberrij.

'Gwna y rhai hyn, ynghyd â nifer o fí'rydiau Ilai, megis
yr Ain-el-Melahah, Ain-el-Belatah, Ain-ekd-Dhabad, ym-
uno i gyfansoddi dyfroedd Merom, neu, fel y gelwir hwynt
yn bresenol, Llyn Huleh, ac o gylch pump ar hugain o

tìlltiroedd oddiwrth fíynonell Hasbani. Mae cangenau
uchaf yr lorddonen yn ymuno ac yn rhedeg i Lyn Huleh
fel un afon. Mae y Ilyn hwn o fí"urf dair onglog, a'r pen
'main tua'r dehau, Ue y gyr ei dyfroedd i fí'urtìo yr lor-

ddonen. Gwelir miloedd o adar dwfr yn chwareu ar ei

fynwes, a Ilawer o wenoliaid vn ehedeg yn agos i'w wyneb'
(Wilson, ii. 161, 162, 164, 1>0, 172, 176, 179 ; Bib. Sac.

18.5, 189, 211 ; Robinson, lies. \v. 369).

Mae dyfíryn mawr yr lorddoneu yn dechreu i'r G.O.
o Banias, a chan redeg o'r gogledd i'r dehau, a gynwys
nid yn unig hoU gwrs yr afon, ond Môr Galilea a'r Mor
Marw ; a pharheir ef yn y Wadi Arabah, hyd nes cyr-

haeddo gangen ddwyreiniol y Môr Coch yn agos i Elath
(Ailah) ac Eziongeber, gan wahaniaethu Ilawer iawn o ran

ei led. Am ran fawr o'i gwrs gelwir y dyffryn hwn yn
Ghor (Wilson, ii. 181 ; Robinson, Res. ii. 259, 490, 594).

Mae glanau yr lorddonen yn ymddangos bron yn mhob
man rywbeth yr un íiith. Dolena trwy olygfeydd mwy
hynod am eu diffyg hamrywiaeth nac am eu hamlineîl

darawiadol. Llifa trwy ddyffryn ynghylch Ued chwarter
awr o deithio (weithiau fwy ac weithiau lai), yr hwn sydd
gryn lawer yn is na'r gweddill o'r Ghoi-—yn y rhan

ogleddol o gylch deugain troedfedd (Robinson, fíes. ii.

360). 'Ar ol disgyn y lan fwyaf allanol,' medd Maundrell,

yr hwn a ddynesodd at yr lorddonen o Jericho, yr ' ydych
yn myned am yr wythfed ran o filltir ar hyd lan cwbl
wastad cyn y dewch at lan priodol yr afon. Mae yr ail

lan mor llawn o Iwyni coed, megis tamarishs, helyg, olean-

ders, &c., fel nas gwelwch y dwfr hyd nes gweithio eich

ffordd trwyddynt. Yn y tew Iwyni hyn gynt (ac mae yr

un fath yn bresenol) mae amryw greadui"iaid gwylltion

yn arfer ymguddio ; ac at waith Uifogydd yr afon yn eu
gorfodi i droi allan o'u Ilochesau y cyíeirir gan Jeremiah
yn xlix. 19 : "Fel y Uew y daw i fynu oddiwrth ym-
chwydd yr lorddonen'" (Maundrell, 82).

Mae afon yr lorddonen, fel y rhed rhwng ei cheulanau,

yn y rhan isaf o'i chwrs, o driugain i gan troedfedd o led,

tra yr amrywia ei dyfnder o bedair i naw troedfedd. Lle

mae hi ddyfnaf ceir fod y gwaelod yn ìlaid ; Ue mae hi

gulaf ceir ei fod yn graig neu dywod (Rawlinson in

Herodot. i. 549 ; Stanley, Sinai, 291). Amrywia, fel pob
afon, ar wahanol flyneddau, ac ar wahanol dymhorau yn
yr un flwyddyn. Mae adroddiadau a mesuriadau teith-

wyr yn amrywio yn fawr mewn perthynas i'w lled a'i

dyfnder (Wilson, ii. 16, 125, 317; Irby, Trav. 92); ond
gwna hyn gyfrif, mewn rhan o leiaf, am yr amrywiaeth
yma. Amrywiant hefyd yn ngwahanol ranau ei chwrs.

Yn yr H. D. darllenwn am rydiau yr lorddonen (Jos.

ii. 7 ; Barn. iii. 28). Croesir hi trwy dair ueu bedair

o fírydiau eithaf adnabyddus. Nodir y ddwy gyntaf
gan weddiUion pontydd Rhufeinig, yn union islaw Mòr
GalUea (Stanley, Sinai, 290). Hysbysir ni weithiau gan
deithwyr ei bod yn hawdd i'w rhydio gan geffylau, a
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phrydiau eraiU fod yn ofynol i'w nofio hwynt drosodd.

Croesir hi gan ainryw loeirs, y rhai a fawr rwystrant

gychod i hwylio : mewn llawer o fanau gellir ei chroesi

ar liyd ceryg camu heb wlychu esgid (Joum. Sac. Lit.

July, 1848, 189).

Pan ddaw yr afon allan o ddyfroedd Merom, neu, fel

y gelwir hwynt yn bresenol, Llyn Huleh, mae hi yn ffrwd

araf ddifywyd ; ond wedi paso pont Jacob, oddeutu 2^
tìiltir islaw iddi, daw yn fath o raiadr parhaus {Geog.

Jonrn.) Mae Llyn Merom yn 50 troedfedd yn uwch na

Môr y Canoldir, ac y mae Llyn Tiberias yn 652 o droed-

feddi islaw iddo, ac nid yw y pelider riiyngddynt ond

prin deg militir. I lawr ar iiyd yr agen gui iseÌ rhwng

y ddau lyn rhed yr afon yn chwyrn ac ar liyd weiy cui,

gan nad yw, mewn gwirionedd, ddim anigen na rhestr o

raiadniu. Nid yw ei chwrs yma yn doienu fawr, ac nis

gaii y disgyniad fod yn llai na deugain neu ddeg a deug-

ain o droedfeddi y fiiitir. Ei chyfeiriad cytfredin ydyw
y dehau hyd nes o fewn ychydig bellder i Fôr Tiberias,

yn yr iiwn ain dymiior y cyii ei huu. Bu y liyu hwn

YR lORDDÜSEN VN liADAÜL I.LYN TlIiKKIAS.

yn oiygfan rhan fawr o weinidogaetii ein Hargiwydd, a
phertiiyna dyddordeb neillduoi gan hyny iddo. ' Mae
yiuddaiigosiad y llyn,' medd Buclcingiiam, 'yn orwycli

etto. Ond y mae yr oiwg ddiffrwytii sydd ar y myn-
yddoedd o boli tu iddo, ac absenoideb coed yn taflu math
o dywyiiwcli dros yr olygfa ; a cliwanegir liyn i brudd-
eidd-dra gan daweiwch marw ei ddyfroedd, a'r dystaw-
rwydd a deyrnasa dros yr oll o hono, gan na weiir na
ilong na chwcli o un math ar ei wyneb' (Buciiingham,

Trav. in Falestine, ii. 345). ' Mae yr hoii wiad yn ei

chymydogaetii wedi caei bron ei anmiiobiogi gan farned-

igaethau Duw, yngiiyd â drygioni a chamiywodtaeth
dyn' (Wiison, ii. 111, 112).

Rhydd Dr. Ilobinson y darluniad caniynoi o'r argraph
a wnaeth Liyn Gennesaret ar ei feddwl :

—
' Wedi cyr-

iiaedd ael yr uclider uwchlaw Tiberias, cawsom olwg ar

unwaith ar yr holi íor o'n blaen. Yr oedd yn foment o
ddyddordeb nid l)ychan ; obiegid pwy aii edrych heb
ddyddordeb ar y llyn ar fynwes yr hwn y bu yr lach-
awdwr cyhyd, a lie y cyilawnodd gynifer o'i weithi-edoedd

nerthoi ? Etto i rni, mae'n riiaid cyfaddef, yr adgofion
hyn yn hytrach na'r golygfeydd o gwmpas a wnaeut y lie

mor ad-dyniadoi. Mae y Ilyn ei hun yn gorwedd mewn
cawg dwfn, o'r hwn yr ymgyfyd y gianau yn gyffredin

yu serth o bob tu, ond Ile byddo agen-gwm neu weithiau
ddyffryn dwfn wedi tori bylchau yn y iiethri serthiou.

Mae y bryniau yu grynion, heb fawr dlysni neu amryw-
iaetii yn eu ffurfiau; ni addurnir hwynt gan goedydd na
pliianigion ; ac yr oedd liyd yn od gwyrddlesni y borfa,

yr hyn yn foreuach yn y tymhor aliasai roddi goiwg
harddach iddyut, wedi diflanu eisoes; yr oeddynt yn awr
yn noethiwm a diffrwyth yr oiwg arnynt. Pwy bynag
a ddysgwyl gael yma orwyclider liynoedd Switzer]and,

neu brydferthwclì tyneracli rhai Lioegr neu yr Unoi
Daieithau, a ga ei siomi. Nid oedd fy nysgwyiiad i o'r

natur hyny ; etto, oddiwrtii gymeriad rhamantaidd y
goiygfeydd mewn riianau eraili o Paiestina, dysgwyiiais

yn sicr am rywbeth mwy tarawiadol na'r hyn welais o

gylch Liyn Tiberias. Disgynodd ein Ilygaid ar un gwrth-
rych dyddoroi—cwch byciian, â iiwyi wen, yn liitin-o dros

y dyfroedd; yr unig un, fei yr iiysbyswyd ni wedi
hyn, ar yr iioli Iyn' (Robinson, Res. 253). Mae
rhif y pysgod bwytadwy yn y iiyn, gyda goiwg ar

amrywiaeth a swm, yn fawr, ond ni wna y bobl

ddiog ar ei ianau eu dal ond â llinyn a liaw-rwyd

wedi ei thaflu o'r lan (Wilson, ü. 114).

• Mae maintioii Llyn Tiberias wedi caei weithiau

ei fawr orfesur. Cyfnfa Dr. Robinson holl hyd ei

ian gorilewinol yn 1 4^ o filitiroedd daiaryddoi, ac

nid yw y peilder o'r man yr â yr lorddonen i mewn
iddo yn y gogiedd hyd y man yr â allan o hono
yn y deliau yn fwy nac un ar ddeg neu ddeuddeg
o fiiitiroedd daiaryddoi. Cyfrifa ei led m wyaf o

gylch chwech o fiiltiroedd daiaryddoi (Robinson,

lìes. iii. 313). Yn awyr giir y Dwyrain edrycii

yn iiawer liai nac ydyw mewn gwirionedd. Nis
geliir gweled y liyn o un pen i'r llail o un man ar

y Ilyn (Stanley, Sinai, 362).

Ar oí gorphwys am dymhor yn nghawg clir a

dwfn Liyn Tiberias, â'r lorddonen aiian o hono
gan ddiiyn yr un cyfeiryd ar hyd yr iseidir dyfn-

ach a gyfansodda yn awr ei gwely. Yma mae
disgyniad yr aîbn yn fwy tawei, heb fod fawr fwy na
thair troedfedd y filitir ; oblegid er nad yw y pellder

riiwng y ddau fôr ond triugain neu ddeg a thriugain

o filltiroedd, a'r holl gwymp yn 660 o droedfeddi, yr

hyn a roddai gwymp o gwmpas deg neu un ar ddeg
o droedfeddi y fiîltir, etto y mae yr afon yn y rhau

hon o'i ciiwrs mor ilawn o droion fel, yn ol Lynch, y
teithia 200 o fihtiroedd o'r hyn Ileiaf, ac o ganlyniad

nid yw y cwymp yn fwy nac y dangosir uchod. Etto mae
yn ddigonol i greu saitli ar hugain o gwympiadau neu

raiadrau, ac y mae rhai o honynt yn echrydus, neu un
am bob saitii milltir (Lynch, Exped. to the Jordan, 264,

26.5).

Nid ymuna un afon o bwys a r lorddonen ar ei thu

gorilewinoi ; ond pum milltir isiaw y man y rlied aiian o

Lyn Tiberias derbyn afon o du y dwyrain o gryn faintioli,

sef yr hen Hieromax, yr hon sydd yn sychu riian iielaeth

o'r prif gadwyn-fynydd a ddisgyn o Anti-Libanus, yr

hen Iturea, a Trachonitis. D)-achefn, oddeutu hanner y
ffordd rhwng y ddau fôr, ymuna afon araii, yn agos o'r un
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raalntioli, â hi, seí" j Jabbok neu Zerkah, yr hon a ddisgyn

trwy agen-gwin dwfn o heu wiad yr Ammoniaid.

Mae holl gwrs yr lorddonen o'i tharddle mwyaf, sef

Hasbeiya, i'w myuediad mewn i'r Môr M:irw, gan gynwys
dyfroedd Merom a Môr Tiberias, trwy yr hwn y rhed,

os cyfrifwn ei throion, ynghylch 270 o íilltiroedd ; ond

os gadawn hwynt allan, ynghylch 140 (Rawliuson in

Herodot. i. 548).

Nid yw y Môr Marw, fel Llyn Tiberias, yu llyu o

ddwfr croew. Yu y gwrthwyneb cynwys fwy o salts na'r

raôr ei hun. Mae y dwfr yn berffaith ghr a thryloew,

ond mae ei flas yn chwerw ac atgas i'r eithaf Mae ei

specific gram'ty (ei bwysau) yn fwy nac eiddo y corph

dynol, ac yu ganlynol nid yw yn bosibl i suddo, gwnaed
dyu ei 'Oreu, islaw y wyneb, a phan yn sefyll yu sytli

arno, bydd y pen, yr ysgwyddau, y breichiau, a rhan
o'r fynwes, uwchlaw wyueb y dwfr. Mae ei aUu i gadw
pethau ar ei wyneb yn hyuod. ' Darfu i ddau o honom,'

medd Dr. Robinson, •'ymdrochi yn y môr ; ao er nas

medrwn i o'r blaen nofio nac mewu dwfr croew na hallt,

etto yma gallaswu eistedd, sefyll, gorwedd, ueu nofio yn
y dwfr heb uu anhawsder.' Sonia Dr. Wilson hefyd
am un o'i gyd-deithwyr, ' yr hwn nad ydoedd o'r blaen

wedi cyuyg gwneud prawf ar nofio, ond yr hwn a'i cafodd

ei hun yn uofio fel telpyn o bren.' Chwauega : 'Wrth
ddyfod allan o'r môr, sylwasom fod ein cyrph yn ym-
ddangos fel pe buasem wedi bod yu jmirochi mewn
olew, ac yr oedd ein crwyu, w^di sychu, yn teimlo yn
anhyblyg fel lledr. Yr oedd ein gwallt heíyd wedi ym-
glymu ynghyd.' Mae dyfroedd y Môr Marw, oblegid eu
bod mor dew, yn hynod am eu llonyddwch. Nid yw
gwyneb y môr yn hynod am ddim ond am fân donau a

achosir gan y gwynt. Nid yw gwynt cryf yn achosi

tonau, ond pan fyddo awel gryn fywiog ni chyffry y
dwfr, ond gorwedd yn berff'aith louydd, heb achosi y
curiad lleiaf yu erbyn cerygach y lau (Robinson, Bes. ii.

212, 223 ; Wilson, ii. 21 ; Maundrell, 84 ; Amer. Miss.

Iler. 1834, p. 243 ; 1840, p. 342).

Mae y Môr Marw yn gorwedd mewn crochan dwfn,
wedi ei gau i mewn, ar y dwyrain a'r gorllewin, gan
gadwyni o fynyddoedd serthion, a godreuon y rhai a ym-
saethant weithiau allan i'r dwfr, ac a enciliant drachefu

yn ol, nes gadael llain gul o draeth wrth eu traed. Mae
y mynyddoedd ar y dwyraiu yu amlwg yn Ilawer uwch,
ychydig bellder o'r traeth, na'r rhai ar y gorllewin. Mae
uu peth mewn eysylltiad ag ef ac sydd yn teilyngu sylw,

a hyny yw, y nifer o dreithelli a gorynysoedd a redant
i'w ranau deheuol, gau ymddangos fel tywodenau neu

' ynysoedd. Mae hyn, ynghyd â'i lanau gwastad, yn
rhoddi i'r oll o'r rhan ddeheuol o'r môr yr yraddangosiad,
nid o lyn dwfu o ddwfr, ond yu hytrach o gilfach ddol-

enawg, neu enau afon fawr pan fyddo y Ilanw allan a'r

treithelli wedi eu gadael yn sychion. Nid oes yn aros

wedi ei orchuddio â dwfr ond gwely cydmariaethol o gul
(Robinson, Res. ii. 204, 206, 207, 218).

Mae yr ymddangosiadau o gylch y Môr Marw yn gyf-
ryw ac y gallesid yn naturiol eu dysgwyl oddiwrth natur

y dyfroedd a'r wlad oddiamgylch, sef auialdir noeth unig.

Gan fod ei glogwyni uchel o'r gareg galch yn agored am
saith neu wyth mis yn y flwyddyn i belydrau digwmwl
yr haul, uis gellir dysgwyl am ddim oud diffrwythder a
dystawi-wydd y bedd ar ei lanau; ac mewn ffaith ni cheir

dim amgen yno, oddieithr yn y manau hyny Jle raae

ffynonau neu ffrydiau dwfr (Robinson, Bes. li. 219).

Yn ol tystiolaeth pob ysgrifenwr hen, a braidd bob un
diweddar, ni cheir yn nyfroedd y Môr Marw un peth
byw, na physgodyn na llysieuyu. Etto mae teithwyr
wedi gweled weithiau gregyn ar y traeth, yr hyn sydd
wedi arwain i'r dybiaeth y gall fod musseìs new periicinìdes

bychaiu wedi'r cyfan yn bodoli yn y môr ; oud cafwyd'y
rhai hyn yn gyffrediu heb fod yn mhell oddiwrth yr
lorddoneu, a'r tebygolrwydd yw i'r cyfryw gregin a geir

gael eu dwyn lawr gyd â'r afon (Robiuson, Res. ii. 226).

Chwedlau perffaith ydyw yr ystoriau sydd wedi cael

eu hadrodd ynghylch natur heiutiol hinsawdd y Môr
Marw. Mae ei lanau wedi cael eu trigianu er y cyufyd,

ac y raaent felly etto i raddau ; ac os yw y boblogaeth
yn llai yn awr na chynt, raae yn rhaid edrych am yr
achos yn amgylchiadau gwahanol y bobl yn hytrach nac
yn natur y wlad neu y môr. Mae yn rhaid fod anwedd-
iad dirfawr o'r môr ei hun, mewn canlyniad i'w safle isel

ynghyd â'i fod yn agored i wres yr haf ; ac nis gall hyii

lai nac efteithio ar giirder yr awyr o gwmpas. Ond nis

gall natur yr anweddiad yraa fod yu wahanol i anweddiad
rhyw Iyn cyffelyb dan yr un amgylchiadau. Mae gwres
Aiphtaidd yr hinsawdd, yr hwu a geir trwy -^r oU o'r

Ghor, ynddo ei hun yn afiachus, ac raewn cysylltiad â'r

corsydd yn achosi yn yr haf dwymyuon mynych ; a'r

canlyniad yw fod trigolion y Ghor yn hil eiddil nychlyd
o bobl. Ond nid oes un cysylltiad angenrheidiol rhwng
hyny â'r Môr Marw fel y cyfryw ; a gallai yr un ym-
ddangosiadau fodoli yn ddigon tebygol i'r un graddau,
efahai, pe byddai dyfroedd y llyn yn tì'res a llaith, neu pe
na byddai yno Iyn o gwbl (Robinson, Res. ii. 226).

Nid oes dim modd penderfynu terfyn deheuol y Mor
Marw ; ond cyfrifa Dr. Robinson ei hyd yn bedair ar

bymtheg ar hugaiu o filltiroedd daiaryddol. Ymddengys
yr amrywia yr hyd gymaint a dwy rieu dair milltir ar

wahanol flyneddau, neu dymhorau y flwyddyn, yn ol fel

y byddo y dwfr yn ymestyn fwy neu lai ar hyd y gwas-
tad-dir tua'r dehau. Mae ei led wrth gwrs yn amrywio
3'chydig ; ond dywed Dr. Wilson y gall y Iled cyffrediu

fod ynghylch naw neu ddeg o'r cyfryw filltiroedd (Robin-

son, Res. ii. 217 ; Wilsou, ü. 24). Yn agos gyferbyn a'r

man y daw yr Arnou i'r Môr Marw ceid fod lled yr olaf

ychydig fwy nac wyth milltir ddaiaryddol, neu ynghylch
naw o filltiroedd statute ; a'r dyfnder mwyaf ydoedd 188

gwrhyd, neu 1128 o droedfeddi. Dywed Lieutenant Dale
fod gwaelod y môr brou o uu traeth i'r Uall yn wastad-

dir, a taw ei ddyfuder cyfi'redin yw 170 gwrhyd, neu
1020 o droedfeddi yn groes (Lynch, Exped. to the Jordan,

280, 299).

Tua pheu dehau-orllewinol y Môr Marw mae myuydd
hyuod o'r enw Khasm Usdum. Mae holl gorph y myn-
ydd yn un talp o graig haleu. Mae ei ddrum yn gyffrediu

yn arw ac anwastad, ac yu amrywio o 100 i 150 o droed-

feddi uchder. Cuddir ef gan haenau o geryg calch o

natur shallc neu marl, fel ac yr yraddengys fel pridd cyff-

rediu neu graig ; etto tyr y talp halen allan yn fynych,

ac ymddengys ar yr ochrau yu ddibyuau deugain neu
ddeg a deuguiu o droedfeddi o uchder, ac amryw ganoedd
o hyd, ac yn haleu grisialaidd perffaith. Mae yr halen,

lle bynag y mae yn y golwg, wedi cael ei rychio fwy neu
lai gan y gwlaw. ' Fel yr aera rhag eiu blaeu,' raedd Dr.
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Eobinson, ' caein ddarnau mawrion, a thalpau drylliedig

oddi ucliod, yn gorwedd fel creigiau ar hyd y traeth, neu
wedi syrthio i lawr fel malurion. Halen pur oedd hyd
yn od y ceryg o dan ein traed. A dyma oedd natur y
mynydd trwy ei hoU hyd, sef pellder o bum milltir ddai-

aryddoi. Dywedai yr Arabiaid fod yr un olwg ar ochr

ddwyreiniol y drura. Nid yw y talpau halen yn dryloew,

ond ymddangosant yu dywyll, a'r un fath yn imion a'r

halen mwnawl a welsom wedi hyn ya Varna, ac yn y tref-

ydd ar lanaa y Danube Isaf, sef cynyrch y mwu-gloddiau
halen yn y gororau hyny.'

Mae bodoh'wydd cymaint o halen fossil yina yn help i

gyfrif am halltrwydd mawr y Môr Marw. Dichon na
wna y tonau ddim golchi godre y mynydd ond yn acli-

lysurol ; ond gwnai gwlawogydd y gauaf, a'r mân íFrydiau

a redant i'r môr, gario iddo yu nghwrs oesoedd ddigon o

halen i halltu i ryw fesur ei ddyfroedd. Ymddengys, yn
wir, fod dyífryn y Ghor ar ogledd y Môr Marw wedi ei

halltu yn go drwm ; felly dichon fod hyd yn od gwaelod

y môr, yn gystal a'i lanau wedi cyfranu gryn lawer tuag
at yr uu dybeii.

Mae seíÿllfan y mynydd liwn yn mhen deheuol y Môr
Marw yn dynodi efallai sefyllfan Dijffnjn yr Ilalen, Ue
yr enniUodd Dafydd, ac wedi hyny Amaziah, fuddugol-

iaethau ar yr Edomiaid (2 Sara. viii. 13 ; 1 Cron. xviii.

12 ; 2 Bren. xiv. 7). Nis gallasai y dyffryn hwn fod yn
un arall nac un y Ghor, ar y dehau i'r Môr Marw, ac yn
agos i fynydd yr halen. Rhana hen diriogaethau Judah
ac Edom. Yn rhyw le yn y gymydogaeth efallai yr oedd

yn gyfleuedig hefyd Ddiuas yr Halen, yr hon a enwir

ynghyd ag Engedi fel yn nifflietliwch Judah (Jos. xv.

61, 62 ; Robinson, Res. ii. 481 ; Maundrell, 81 ; Wilson,

ii. 20).

Pai'ha y dyfíryn yn awr i redeg yn mlaen, ac ar ol

ychydig amser derbyn yr enw Arabah, wrth yr hwn yr

adwaenir ef hyd nes cyrhaeddo Gulfor Akabah, neu
gangen ddeheuol y Môr Coch yn Elath (Ailah ?) ac

Ezion-geber. Tybid gynt nad ydoedd y Môr Marw a

Chulfor Akabah yn bodoH cyn dinystr Sodom a Gomor-
rah ; a'r amcan-dyb ddewisiedig yn ystod y blyneddau
diweddaf yw, y gwnai yr lorddonen cyn yr amser hwn
redeg trwy hoU hyd dyflryn Arabah i Gulfor Akabah,
gan adael gwely y Môr Coch yn wastadedd flTrwythlon.

' Ond,' medd Dr. Robinson, ' gwnaethom sicrhau nas

gallasai hyn fod, o'r hyn lleiaf nid o fewn y cyfnod at ba

un y cyrhaedd hanesyddiaeth. Yn lle fod yr lorddonen

yn cymeryd ei chwrs yn ddeheuol tua Chulfor Akabah,
cawsom fbd dyfroedd yr Arabah ei hun, ac hefyd ddyfr-

oedd yr anialwch uchel gorllewinol, yn mhell i'r dehau o'r

Akabah, oU yn IHfo i'r Môr Marw. Mae yn gryn bell i'r

dehau cyn y rhed dyfroedd yr Akabah tua'r Môr Coch.

Mae pob amgylchiad yu rayned i brofi fod yn rhaid y
bodolai llyn yn y gwastadedd hwn, i'r hwn yr arllwysai

yr lorddonen ei dyfroedd cyn dinystr Sodora a Gomor-
rah' (Robinson, líes. ii. 490, 491, 507, 508, 590, 601;
Wilson, i. 284).

Mae y Ghor rhwng Llyn Tiberias a'r Môr Marw ei hun
yn ddiflaethwch, oddigerth yr ychydig fanau a ddyfrheir

gan yr lorddonen a tf'rydiau achlysurol eraill, ac yn y
manau hyny ceir ftrwythlondeb. Ar y dehau i'r Môr
Marw, lle cawn, yn lle yr lorddonen, ddim yn ystod y
tymhor gwlawog ond cornentydd El Jeib, mae yr Arabah

bron yn ddidor yn anialwch mwy echrydus fyth. Er fod
Uawer o flyuonau yn yr Arabah, ac j'styried taw diflPaeth-

wch ydyw, etto raae llai o ddwfr ynddynt, a chynyrchant
lai ddylanwad bywiocaol na rhai y Ghor gogleddol
(Robinson, lies. ii. 268, 286, 290, 596).

Nid yr amgylchiad Ueiaf ei hynodrwydd mewn cysyll-

tiad â'r dyfli-yn rliwng y ddau fôr hyn ydyw y flaith, bod
hyd yn od ei fodolaeth yn anhysbys hyd y ganrif bresenol

i ddaiaryddwyr diweddar. Yn mhhth lien awdwyr ni

cheir na Strabo, na PHny, na Ptolemy, na Josephus, nac
un daiaryddwr neu hanesydd arall, yn gwneud y cyfeiriad

Ileiaf atto, er y sonir yn aml am y Môr Marw a'r Elanitic

Gulf, ynghyd a r gororau cylchynol. Sonia y daiarydd-
wyr Arabaidd yn awr ac eilwaith am y Ghor, gan gym-
hwyso y gair yn unig at ddyffryn yr lorddonen. Yn
Abulfeda yn unig y cawn ni fod y dytíryn yn yraestyn i'r

Môr Coch (Robinson, Bes. ii. 598 ; Wilson, ü.)

Ond 08 trown ui i'r Ysgrythyrau Hebraeg, cawn fod

gwybodaeth o, ac enw Arabah yn cyrhaedd yn mhell yn
ol i'r cynfyd. Cymhwysir y gair Hebraeg 'Arabah, yn
arwyddo yn gyflredin ' anialwch, crasdir, difíaethwch

'

(Esa. xxxiii. 9 ; Jos. 1. 12 ; li. 43), gyd â'r banod {yr

Arabah) yn uniongyrchol fel enw priodol y dyfí'ryn mawr
dan sylw yu ei hoU hyd, ac mae yn dyfod i lawr attom ni

yn yr un ö'urf yn yr Arabic, El Arabah. Cawn yr Arabah
Hebraeg yn eglur gysylltiedig â'r Môr Coch ac Elath.

Mae y Môr Coch ei hun yn cael ei alw yn Fôr Arabah.

Yraestyn hefyd tua'r gogledd i Lyn Tiberias, ac yr oedd
yr 'Arboth (gwastadedd) Jericho a Moab yn rhanau o hono.

Y dyfíryn mawr yn ei lioll hyd ydoedd Arabah yr Heb-
reaid, yn gystal a Ghor Abulfeda ; ac yn sefyllfa bres-

enol ein gwybodaeth yn ei gylch mae yr Ysgrythyrau yn
cael un esponiad pwysig arnynt (Robinson, lìes. ü. 598

;

Wilson, i. 284).

Mae yr lorddonen, ac ystyried ei hoU gwrs, yn afon

hynod iawn, ac edrych arni fel afon. Tra mae'r Aipht, tra

mae Damascus, a thra mae Antiochia yn rhwymedig hyd
yn od am eu bodolaeth i'w hafonydd, mae'r lorddonen yn
ymddangos yn afon hoUol ddiwasanaeth i ddyn, cybelled

ac y mae a wnelo hi ag ef, trwy hoU oesoedd ei hanes.

Parha i fod yn ddyfr-le mawr llwythau y Bedouins, ac

felly y raae yn rhaid ei bod erioed. ' Y diífaethwch

'

ydyw yr enw cyflredin wrth ba un yr adwaenir y dyfíryn

ar hyd yr hwn y rhed. Prin y darfu i na thref na phen-

tref gyfodi ar ei glanau. O fewn cyrhaedd cul ei gwely
ei hun cynyrcha lawer o lysiau rhonc ; ond ni wna yr

ymyl glaswelltol hyn ond gosod allan mewn goleu cryfach

y cyferbyniad bywyd ac augeu, yr hwn yw vm o'i theithi

nodweddawl.
Yr achos o'r dynged hon i'r lorddonen yw dyfnder ei

gwely. Mae dyfnder y dyfl'ryn yn yr hwn y rhed yn
rhwystro ei dyfroedd i ddianc, megis dyfroedd y Nile, fel

ac i fl'rwythloni rhywbeth tu draw i'w gwely ei hun; ond

y mae y gwres anarferol i ba un y mae yr holl ddyflfryn,

y Ghor, yn agored, tra yn peri i dyfu yn annaturiol o

nerthol bob glasweUtyn a dderbyn ei dwfr bywyd-gyf-

ranol, yn gwywo pob raymryn o wyrddlesni sydd tu hwnt
i'w chyrhaedd.

Mae y Môr Marw yn un o'r moroedd tufewnol hyn-

otaf. Mae yn 1300 o droedfeddi islaw level Môr y
Canoldir, ac raae felly y Uyn dwfr dyfnaf ei orweddle yn

y byd, fel y mae y Llyn Sir-i-kol (yr hwn sydd 15,000 o
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droedíeddi uwchlaw level y mor), lle y cyfyd yr Oxus,

ydyw yr uchaf (Stanley, Sinai, 280).

IRAI, ffon hir i yru ychain á hi. Dywedir ara Samgar

iddo ' daraw o'r PhiUstiaid chwe chan wr ag ii-ai ychain

'

(Bam. iii. 31). Os oedd iraiau yr hen ainseroedd yn debyg

i'r rhai presenol, gallasent fod yn offer ymosodawl grymus.

Maundrell, pan yn son am ei ddynesiad at Jerusalem, a

ddywed: ' Yr oedd pobl y wlad yn mhob man yn troi yn

y meusydd, a sylwem eu bod wrth droi yn gwneud defh-

ydd iraiau o faintioli anarferol. Wedi rnesur ychydig o

honynt cefais eu bod yn agos i wyth droedfedd o hyd, ac

yn y pen rhefaf ynghylch chwe modfedd o amgylchedd.

Yr oeddynt wedi eu harfogi yn y pen meinaf â brathwr

Ilym er gyru yr ychain, ac yn y pen arall â rhaw fechan

o haiarn, gref a thrwchus, er glanhau yr aradr oddiwrth y
clai a lynai wrthi. A allwn ni ddim gan hyny gasglu

taw â'r fath irai y darfu i Samgar ladd yr holl bobl â hi 1

Yr wyf yn sicr y barnai pwy bynag a welodd un o'r

offerynau hyn ei bod yn arf nid llai cymhwys, efallai yn
gymhwysach, na'r cleddyf ar gyfer y cyfryw alanastra'

(Maundrell, 110).

Yn 1 Sam. xiii. 21 hysbysîr ni yr arferai yr Israeliaid

lifddur 'i osod min ar eu symbylau' (C. S. iraiau), yr hyn
a gyduna yn eithaf a r darluniad uehod ; ac yn Preg. xii.

11, dywedir, ' Geiriau y doethion sydd megis symbylau:'
treiddiant feddyliau dynion, a deffroant hwynt i gyflawni

eu dyledswydd. Gair Hebraeg gwahanol a ddeìnyddir

yma oddiwrth yr un yn Barn. iii. .'31, ond arwydda yntau
hefyd irai.

At iraiau y cyfeiriai ein Harglwydd yn ei annerchiad i

Saul :
' Saul, Saul, paham yr wyt ti yn fy erlid i ? Caled

yw i ti wingo yn erbyn y symbylau ' (Act. xxvi. 1 4).

Ymadrodd ddiarebol oedd hon, wedi ei chymeryd oddi

wrth ychain anhywaith, ac yn cael ei chymhwyso at

bersonau ac na wnai eu cynddeii'iogrwydd dinerth niw-
eidio neb ond hwy ea hunain. Arferir y gair yn aml
gan ysgrifenwyr Groegaidd a Rhufeinig (Parkhurst, Gr.

Lex. 357). Gellir gweled y cyfryw offerynau yn bresenol

yn neheudir Europe, ac yn y Levant, yn nwylaw y rhai

fyddo yn aredig (Conybeare, i. 98).

I'SAAC, mab Abraham a Sarah, ac a anwyd ynghylch
o.B. 2107 a c.c. 1897, yn neheubarth Canaan, efallai yn
agos i Gerar neu Beerseba (Gen. xx. 50 ; xxi. 5, 14, 32,

33). Yr oedd wedi tyfu i fynu yn Ilanc pan y derbyniodd
ei dad orchymyn oddiwrth Dduw i'w offrymu yn boeth-
offrwm ; ond gan y bwriedid hyn yn unig er mwyn
profi ffydd Abraham, a chan i'w ffydd ddal y prawf,
darfu i Dduw yn rasol gyfryngu ar ei waith yn estyn
ei law â'r gyllell ynddi i ladd ei fab, ac ar yr un pryd
mynodd hwrdd yn boeth-offrwm yn ei le (xxii. 1-19).

Dywed Josephus fod Isaac yn bump ar hugain oed
pan y cymerodd Abraham ef i'w offrymu yn aberth
{Antiq. i. 13. 2); ond nid oedd ganddo, mae yn debygol,
un awdurdod dros yr haeriad. Mae dipyu yn hynod na
ddarfu iddo ddim priodi gwraig hyd nes oedd yn ddeug-
ain oed, pan y dygwyd Rebeccah, yr hon oedd berthynas
iddo o Padan-aram gan was Abraham, yr hwn a ddanfon-
asid ar y neges hono (Gen. xxiv.; xxv. 20), ac aeth ugain
mlynedd neu ragor drosodd cyn i'w feibion Esau a Jacob
gael eu geni, pan yr oedd yn rhaid ei fod yn driugain
mlwydd oed (xxv. 26); ac nid ydym yn cael iddo gael
rhagor o blant. Efallai, gan fod yr addewid i Abraham

ynghylch ei had a'i nìeddiant o wlad Canaan i gael ei

gyflawni yn Ilinell Isaac (xv. 4, 5 ; xvii. 15, 21), y bwr-
iedid yr hir ohiriad cyn cael plant i brofi ei fíydd, megis
yr oedd ei dad Abraham wedi cael ei brofi yn flaenorol.

Ar amser ei briodas â Rebeccah trigai yn neheubarth

Canaan, efallai yn agos i ftynon Lahai-roi (xxv. 11), ond
gan fod hyn bymtheg mlynedd yn ddiweddarach, prin

mae'n debygol iddo fod yn byw yr holl amser hyn yn y
rhan hono o'r wlad. Wedi hyn, pan yr oedd newyn yn
y wlad, ' efe a aeth at Abimelec, brenin y Philistiaid, i

Gerar, ac a drigodd yn Gerar. Ac Isaac a hauodd yn y
tir hwnw, ac a gafodd y flwyddyn hono y can cymaint.

A'r Arglwydd a'i bendithiodd ef A'r gwr a gynyddodd,
ac a aeth rhagddo, ac a dyfodd hyd onid aeth yn fawr
iawn. Ac yr oedd ganddo gyfoeth o ddefaid, a chyfoeth

wartheg, a gweision lawer, a'r Philistiaid a genfigen-

asant wrtho. Ac Abimelec a ddywedodd wrth Isaac, Dos
oddi wrthym ni, canys ti a aethost lawer gryfach na nyni.

Ac Isaac a aeth oddiyno ac a wersyllodd yn nyffryn Gerar,

ac a breswyliodd yno.' Ar ol hyn aeth i fynu oddiyno i

Beerseba, ac a babellodd yno (xxvi. 1, 6, 12-17, 23, 25,

33 ; xxviii. 10).

Pan yr oedd ynghylch 137 mlwydd oed collodd ei

olwg. 'A bu wedi heneiddio o Isaac, a thywyllu ei Iygaid

fel na welai
;

' mewn geiriau eraill, yr oedd yn awr yn
hen \vr dall. Darfu i'w %vraiof Rebeccah a'i fab Jacobo
arfer twyll cywilyddus tuag atto, a thrwy hyny cafodd

Jacob y fendith a fwriedid i Esau (xxvii. 1-40). Er osgoi

digofaint ei frawd, aeth Jacob, yn ol cynglior ei fam, at

ei berthynasau yn Padan-aram ; ac er iddo aros yno
ugain mlynedd, etto, ar ei ddychweliad i Ganaan, yr
oedd ei dad Isaac yn fyw, ac yn trigo yn Hebron. Er
ei fod yn hen a daîl, ymddengys iddo f'yw tair blynedd
ar hugaiti ar ol dychweiiad Jacob ; ac yn y diw^edd bu
farw pan yn 180 mlwydd oed, ac a gladdwyd yn ogof

Machpelah, wrth ochr Abrahain a Sarah, Ile claddwyd
hefyd ei wraig Rebeccah (xxvii. 41—46 ; xxviii. 1-5

;

xxxi. 41 ; XXXV. 27-29 ; xlix. 30, 31). Ymddengys
oddiwrth yr hanes sydd genym am Isaac na ddarfu iddo

ddim symud cymaint o fan i fan fel ei dad neu ei fab Jacob.

Oddiwrth yr hyn ddywedir "wrthym ymddengys iddo

dreulio ei holl íywyd yn neheubarth Canaan.
IS'MAEL, mab Abraham a Hagar, Aiphtes, Uaw-for-

wyn Sarah, yr hon a roddodd hi i fod yn wraig i'w gwr
(Gen. xvi. 1, 3). Pan sefydlwyd yr enwaediad, cafbdd

ef, fel un o deulu Abraham, ei enwaedu. Yr oedd y
pryd hwnw yn dair ar ddeg oed (xvii. 10, 23, 25). Ar
01 i Sarah ei' hun gael mab, a chanfod mab Hagar yn
gwneuthur gwawd o hono, llwyddodd gyd ag Abraham,
ond yn groes iawn i'w ewyllys, i yru y fam a'r plentyn

ffwrdd. Wedi eu cynysgaethu â bara a chostrelaid o

ddwfr, ' aethant a chrwydrasant yn anialwch Beerseba.'

Yma bu yn agos iddo farw o syched ; ond cafodd ei fam,

ar fin suddo i anobaith, ei chyfarwyddo gan angel at

ttynon o ddwfr, ac felly diogelwyd ei fywyd (xxii. 1, 2,

9-21). Yr oedd Duw wedi dweud wrth Abraham a
Hagar y gwnai ef genedl fawr o hono, ac yn ganlynol bu
iddo ddeuddeg o feibion—Nebaioth, Chedar, Abdeel,
Mibsam, Misma, Dumah, Massa, Hadar, Thema, Jetur,

Naphis, a Chedemah, ' deuddeg o dywysogion yn ol eu
cenedloedd' (xxv. 12-16). Yr oedd ganddo hefyd ferch

o'r enw Mahalath, yr hon a ddaeth i fod yn un o wragedd



IS'MAELIAID. 337 ÍS'SACHAIi.

I

Esau, ei chefnder (xxviii. 9 ; ond gwel hefyd xxvi. 34
;

xxxvi. 2, 3). Yr oedd yn naw a phedwar ugain mlwydd
oed pan fu farw ei dad Abraham, a chynorthwyodd Isaac

i'w gladdu yn ogof Machpelah yn Hebron, felly ym-
ddengys nad ydoedd yn byw yn mliell iawn yr arnser

hwuw (xvii. 21, 25 ; xxv. 7, 9). Bu fyw ei hun hyd nes

oedd yu 137 mlwydd oed. Dywedir iddo farw 'yngwydd
ei holl frodyr' (xxv. 17, 18), wrth yr hyn y mae i ni

ddeall ei ddisgynyddion, ac efollai hefyd ddisgynyddion

Ceturah, meibion yr hon oedd ei frodyr.

IS'MAELIAID, disgynyddion Ismael, mab Abraham
a Hagar. Mewn amser boreuol dywedir y ' preswylient

Haíilah hyd Sur, yr hon sydd o flaen yr Aipht, ífordd

yr ai di i Assyria' (Gen. xxv. 18). Weithiau gelwir hwynt
yn Israaeliaid ar ol eu tad, ac weithiau yn Hagareniaid neu
Hagariad ar ol enw eu mam, er yr ymddengys fod y
llwythau a adwaenid wrth yr enwau gwahaniaethol hyn
yn byw mewn gwahanol wledydd. Yn nyddiau Saul y
gwuaeth y Reubeniaid ' ryfel yn erbyn yr Hagariaid, y
rhai a syrthiasant trwy eu dwylaw hwynt, a thrigasant

yn eu pebyll hwy trwy holl du dwyrain Gilead ;
' a naiU

ai y pryd hyny, neu ar amser diweddarach, darfu i'r lieu-

beniaid, a'r Gadiaid, a rhan o'r Manassiaid, nid yn unig
ymosod arnynt, ond eu hysbeilio o nifer fawr o'u hanifeil-

iaid, ' o'u camelod hwynt 50,000, ac o ddefaid 250,000,
ac o asynod 2000, ac o ddynion 100,000, a hwy a drig-

asant yu eu lle hwynt liyd y caethiwed' (1 Cron. v. 10,

19-22).

Er y gwahaniaethid yr Ismaeliaid yn bendant oddi
Avrth yr Hagariaid yn Ps. Ixxxiii. 6, etto dynoda yr enw
cyntaí' yn briodol holl ddisgynyddion Ismael, yr hwn, yn
01 yr hanes yn Genesis (a'r hwn y cyduna traddodiad yr
Arabiaid), oedd ganddo ddeuddeg o feibion, a daeth pob
un o honynt i fod yn dywysog neu sheikh y Ilwyth a
ddisgynodd oddi wrtho ; a dywedir y ' preswylient o

Hafiiah hyd Sur, yr hon sydd o flaen yr Aipht, tìbrdd yr
ai di i Assyria' (Geu. xxv. 12-16, 18).

Euwir yr Ismaeliaid fei pobl ar eu penau eu hunain
can foreued ac amser Jacob, wyr Abraham ; oblegid dy-
wedir yn Gen. xxxvii. 25, 27, 28; a xxxix. 1, taw 'mintai

o Ismaeliaid yn dyfod o Gilead, a'u camelod yn dwyn
llysiau, a balm, a myrr,' ar eu tíbrdd i'r Aipht, ddarfu
brynu Joseph gan ei frodyr. Yn ystod yr hanes, mae yn
wir, y gelwir y marchnadwyr hyn yn Fidiauiaid, y i-hai

hefyd a drigent yu Arabia, ac yn ddisgynyddion oddiwrth
Abrahara a Ceturah ; ac yn wir ai-ferir y ddau air fel rhai

cyfystyr, ac un am y Ilall (Gen. xxxvii. 25-28). Yn
Llyfr y Barnwyr ymddengys fod yr enwau Midianiaid

ac Ismaeliaid yn cael eu defuyddio fel pe buasent bron
yn gyfystyr (Barn. vii. 1, 2, 12; viii. 22, 24, 26, 28). Yr
ydys, gau hyny, wedi casglu taw wrth yr Ismaeliaid yr
ydym i ddeall yr Arabiaid yn gyfí"redinoI; ac mewn dwy
o'r adnodau a gofí'hawyd uchod (Gen. xxxvii. 25 ; xxxix. 1)

cawn y gair Arab yn cael ei ddefnyddio yn yr esponiadau
Caldeaeg Onlcelos a Jonathan yn eu lle, ac hefyd yn y
cyfieithiad Syriaeg, yn Arabic llabbi Saadias, a'r cyfieith-

;ad Arabic a olygwyd gan Erpenius. Nid oes dira son
am Israaeliaid mewn ysgrifeniadau Groeg, Ehufeinig, neu
Arabaidd.

Enwau dau fab hynaf Ismael oedd Nebaioth a Chedar
(Gen. XXV. 13), y rhai a adwaenir ar unwaith yn Naba-
thíBÌ a Cedrsei y Groegiaid a'r Rhufeiniaid. Cyfeirir

attynt fel hyn gan Esaiah :
' HoU ddefaid Cedar a ym-

gasglant attat ti, hyrddod Nebaioth a'th wasauaethant' (Ix.

7). Darfu i'r Nabathaeaid ymdaenu nid yn unig yn Arabia
Deserta, ond hefyd yn Arabia Petríea, ac hyd yn od yn
Arabia Ffelix

;
gan hyny cawn yr enw Nabathíea yn cael

ei ddefnyddio weithiau mewn ystyr eangach, ac weithiau
gyfyngach. Dywed Josephus a Jerome y dynoda yr holl

wlad rhwng yr Euphrates a'r Môr Coch, yr hon sydd ran
a Arabia. Pau ddarfu Judas Maccabseus a'i frawd Jona-
than groesi yr lorddonen, cyrhaeddasant ar el taith tri

diwrnod, wlad y Nabathaäaid, y rhai a ymddygasant yn
gyfeillgar tuag atto (1 Maccab. v. 24-27). Yn ol Artemi-
dorus, daiaryddwyr Groegaidd, yr hwn oedd yn byw yn
nghylch can mlynedd cyn y cyfnod Cristionogol, yr oedd
Nabatheea yn wlad boblog, yn fras ei phorfeydd, ar lan

yr Elanitic Gulf, neu gangen ddwyreiniol y Môr Coch.
Dywed Diodoriis Siculus yr un peth ; gesyd ef y Môr
Marw yu ngwlad y Nabathseaid, a dywed taw gwlad
sych-boeth ac anghyfanedd ydyw, heb ond ychydig fanau
fírwythlon ynddi. Mae hyn oll yn atteb i'r darluniad o

Arabia Petrtea, lle y gesyd Strabo a Pliny yn bendant y
Nabathaeaid.

Trigai y Cedareniaid mewn pentrefi (Esa. xlii. 11), ond
pobl symudol mae yn ddigon tebygoi oedd y rhai hyn,
oblegid sonir ara danynt fel rliai yn trigo inewn pebyll y
rhai oeddynt o liw du (Ps. cxx. 5 ; Can. i. 5) ; ac yr oedd
ganddynt liaws o gamelod, defaid, ac anifeiliaid eraiU

(Esa. Ix. 7; Jer. xlix. 29; Ezec. xxvii. 21). Yr oeddyntyn
byw dan Iywodraeth eu tywysogion eu hunain; eu hai'íau

milwraidd oeddynt fwäu a saethau, ac ymddengys eu bod
yn bur fedrus i'w defnyddio (Ezec. xxvii. 21 ; Esa. xxi. 16,

1 7). Ymddengys y defnyddid yr enw Cedareniaid mewn
ystyr mwy eang i ddynodillwythau y Bedouins yn gyfí'-

redinol ; ac y mae y rabbiniaid luddewig yn yr arferiad

o alw yr iaith Airabic yn Cedarene. Nid oes un son pen-

odol yn yr Ysgrythyr am drigle y Uwyth liwn. Fel

llwythau syniudol eraill, gallasent fod yn symud o un
ran o'r wlad i'r Ilall, neu gallesid cael gwahanol ranau o'r

llwyth mewn gwahanol ranau o Arabia. Sieryd Dafydd
fel pe buasai wedi bod iinwaith yn cyfaneddu yn mhebyll

Cedar (Ps. cxx. 5); a sonia Ezeciel am y Cedareniaid yn
raarchnatta â Tyrus 'mewn wyn, hyrddod, a geifr' (xxvii.

21), amgylchiadau a ymddangosant yn arwyddo eu bod
yn byw rhyw le yn nghyfeiryd Canaan, a chadarnheir y
dybiaeth hon i ryw fesur gan y cyfeiriad mwy mynych a

wneir attynt hwy yn yr H. D. nac at neb arall o ddis-

gynyddion Ismael. Cyfrifa Stephen o Byzantium y
perthynent i Arabia Ffelix ; a dywed Theodoret y gyfent

yn ei amser ef eu hanifeiliaid am borfa cybelled a chym-
ogaeth Babilon (Rosen. Geoff. iii. 137, 139, 141).

Nid oes genym fawr o hanes meibiou eraill Ismael, ac

o'r Uwythau a ddisgynodd oddi wrthynt. Ni chyfar-

fyddir â'u henwau ond yn y daflen achyddol yn Gen.

XXV., ac nid oes genym un wybodaeth am y manau lle yr

ymsefydlasant ; ond yr ydyra yn casglu iddynt ymsef-

ydlu i gyd yn rhyw le yn Árabia.

IS'SACHAR, puraed mab Jacob o Leah. Rhoddwyd
yr enw Issachar, yn arwyddo llog, iddo oherwydd fod yr

achlysur o'i enedigaeth wedi ei brynu â'r mandragorau a

roddodd Leah i Rahel. Yr oedd ganddo bedwar mab

—

Tola, Phufah neu Phua, Job neu Jasub, a Simron. Pan
ddaeth Israel o'r Aipht cyrhaeddai rhifedi y llwyth hwn

43
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54,400. Gosodwyd liwynt o flaen y tabernacl yn ngwer-

syíl Judah, ac amlhasaiit yn yr anialwch i 64,300 (Gen.

XXX. 14-18 ; xlvi. 13 ; Num. i. 28, 29 ; x. 14, 15 ; xxvi.

23-25). Cawsant eu rhandir yn un o'r rhanau mwyaf
ífrwythlon yn Nghanaan, rhwng y ZebuIoniaid ar y gog-

ledd a'r Manassiaid gorllewinol ar y dehau, gan gynwys
gwastadedd Esdraelou. Yr oeddynt yn dra diwyd a

chyfoethog, yn barod, fel yr asyn Ilafurus ac amyneddgar,

i ddwyn y rhan drymaf o'r gwaith neu'r deyrnged (Gen.

xlix. 14, 15). Yr oedd rhifedi o'r liwyth hwn yn bresenol

yn Mhasg santaidd Hezeciah (2 Cron. xxx. 17).

ISOP. Mae llawer o amrywiaeth barn wedi bod yn
nghylch y planigyn a elwir felly yn y C. C. o'r H. D. a'r

T. N. Mae Dr. Royle, mewn erthygl Ilafurfawr ar isop yr

Ysgrythyrau, yn golygu ei fod wedi penderfynu y pwnc,

ac mai y Ilwyn caper ydyw a geir yn yr Aipht Isaf, yn
anialwch Sinai, ac yn Palestina. ' Ei arfer yw tyfu ar y
tir diffrwythaf neu lethr creigog, neu ochr mur ; ac y mae
hyn yn hanfodol ; oblegid dywedir yr adwaenai Solomou
bob planigyn, o'r cedrwydd a dyfent yn Libanus hyd at

yr isop a dyfai ar y mur. Yr ydys hefyd wedi tybied y
meddai allu glanhaol. A dyma, efallai, oedd y rheswm
dros y dewisiad o hono yn seremoniau puredigaeth, neu
gallasai y ífaith ei fod yn cael ei ddefnyddio yn y rhai

hyn arwain i'r dybiaeth o'i fod yn meddu y gallu i wella

clefydau tebyg i'r gwahan-glwyf. Yn olaf, mae y pren

caper yn ddigon mawr i allu gwneud coes wrth ba un y
gallesid rhwymo yr ysbwng, fel y dysgwn yn loan xix.

29 iddynt wneud â'r ysbwng a drochwyd mewn finegr,

ac a gyfodwyd at wefusau ein lachawdwr' (Kitto, Journ.

Oct. 1849, p. 276).

ITAL, un o'r gwledydd niwyaf hynod niewn amseroedd
hen a diweddar

;
yu yr hen arnser fel sedd y gallu Rhuf-

einig, ac ar ol hyny fel sedd Eglwys Rhufain, pob un o

ba rai sydd wedi arfer dylanwad mor rymus, mwy er

drwg na da, ar ansawdd y byd. Terfynir hi ar y gogledd
gan yr AIps, y rhai a'i gwahana oddiwrth Ffrainc, Swit-

zerland, a Germany ; ar y dwyrain gan y Môr Tuscan
;

ac ar y dehau gan y Môr lonian. Mae gan hyny yn
ffurfio gorynys, gan ei bod yn cael ei golchi ar bob ochr,

ond ar y gogledd, gan Fôr y Canoldir. Nid oes ond
ychydig gyfeiriadau at Ital yn yr Ysgrythyrau, a chan
hyny, nid yw yn galw ond am ychydig sylw yn y fan

hon. Cyn dyfodiad ein Harglwydd, yr oedd Palestina

wedi ei darostwng i'r gallu Rhufeinig ; troiwyd Judea
wedi hyn yn dalaeth Rhufeinig, a chyn hir dinystriwyd
Jerusalem, y brifddinas, anrheithiwyd y wlad, a chafodd

. y genedl luddewig ei chigyddio, ei chaethiwo, a'i gwas-
garu i bedwar gwynt y nefoedd. Yn Actau yr Apostol-

iòn cawn grybwylliad am Cornelius yn Cesarea, 'canwriad

o'r fyddin a elwid yr Italaidd' (x. 1); am 'ryw luddew
a'i enw Acwila, wedi dyfod yn hwyr o'r Ital, ynghyd â'i

wraig Priscila, am orchymyn o Claudius i'r luddewon oU
fyned allan o Rufain' (xviii. 1); am yr apostol Paul yn
morio i'r Ital, wedi appelio ei achos oddiwrth Ffestus,

llywydd Rhufeinig Judea, at yr ymerawdwr yn Rhufain
(xxvii. 1); a thra yn y wlad hono ymddengys iddo ysgrif-

enu ei Epistol at yr Hebreaid, yn niwedd yr hwn y dywed

:

'Y mae y rhai o'r Ital yn eich annerch' (Heb. xiii. 24).

Yr oedd Cristionogaeth wedi ei dwyn i'r wlad hon nifer

o flyneddau cyn hyn, fel yr ymddengys oddiwrth yr
epistol a ysgrifenodd at yr eglwys yn Rhufain ; ac nid

yw yn fíaith annyddorul iddynt yn Puteoli, y portliladd

Ìle y gosododd ei droed gyntaf yn Ital, hysbysa Luc ni,

'gael brodyr, a dymunwyd arnom aros gyda hwynt saith

niwrnod' (Act. xxvii. 13, 14); amgylchiad a awgryma y
gobaith y gall fod yr efengyl, hyd yn od y pryd hwnw,
wedi ymdaenu yn eang yn Ital.

ITURE'A, rhau o wlad ar y dwyrain i'r lorddonen a'r

dehau i Syria. Yn ol Porter gorweddai rhwng Tiachon-
itis a godre dwyreiniol Mynydd Hermon, ac yn union ar

y gogledd i Gaulonitis. Trigai hanner llwyth Manasseh
yn y rhan hon o'r wlad (1 Cron. v. 23). Yr oedd Phylip,

mab Herod Fawr, yn detrarch ar Iturea a Trachonitis yn
amser ein lachawdwr (Luc iii. 1). Gwastad-dir uchel

yw, ac iddo arwyneb tonawg, a màn fryniau pigfain yma
a thraw ; mae rhai o honynt ar lun cwpan, ac mae yn
amlwg taw geneuau volcanoes wedi myned yn nifíbdd

ydynt. Basalt yw yr holl oror, fel yr Hauran a'r Lejah.

Mae y ddaiar yn gyfíi-edin yn dda, ac y mae digonedd o

ddwfr i'w gael ; ond ni wrteithir ond rhan fechan o honi

yn bresenol. Nid yw y trefydd a'r pentrefydd yn gyffredin

ond pentyrau o ddadfeiliau ; ond mae ychydig o drigol-

ion etto mewn rhai o honynt. Mae deadelloedd Uiosog

y llwythau symudol yn gorchuddio y wlad yn nechreu

y gwanwyn ac yn difa y borfa, yr hon, ar ol gwlawogydd

y gauaf a dyf yn rhonc o'r ddaiar doraethog {Joiirn. Sac.

Lit. July, 1854, p. 312).

lUDDEWON, enw a roddwyd yn ddechreuol i bobl

teyrnas Judah. Y gair Hebraeg yw mnS a chwedi tarddu
oddiwrth rnin', Judah. Yr esampl gyntaf sydd genym
hono yn cael ei ddefnyddio sydd yu nheyrnasiad Ahaz

:

' Yn yr amser hwnw Resin, brenin Syria, a yrodd yr
luddew^on o Elath ' (2 Bren. xvi. 6). Yn uniongyrchol o

flaen ac ar ol caethiwed Babilon ceir y gair amryw weith-

iau yn Jeremiah, megis yn xxxii. 12 ; xxxiv. 9 ; xxxviii.

19; xl. 11, 12; xli. 3; xliii. 9; xliv. 1; lii. 28; ac hefyd

yn Dan. iii. 8, 12. Ar ol y dychweliad o Babilon ym-
ddengys taw dyma oedd eu henw cyfí'redin, megis yn
llyfrau Ezra, Nehemiah, ac Esther, ac yn Zech. viii. 23, ac

felly hefyd yn y T. N. Mewn rhai o'r adnoda-u gallasai y
cynwysid personau perthynol i genedl Israel. O'r hyn
lleiaf, y mae yn awr, ac y mae wedi bod yn hir, yn enw
cyffredin ar ddisgynyddion Abraham. Dyma'r enw ddefn-

yddir gan Josephus drwy ran helaeth o'i Hanes.
' Nid oes nac luddew na Groegwr, caeth na rhydd,

gwrryw na bennyw ' yn Nghrist : nid oes \in cyfrif yn
cael ei wneud gan Dduw o unrhyw amgylchiadau allanol

;

ac yn awr dan yr efengyl mae yr un hawl a groesaw i'w

dderbyn, a mwynhau cymundeb ag ef yn holl fendithion

gras a gogoniant (Gal. iii. 28 ; Col. iii. 11). luddew
allanol yw un sydd wedi disgyn o Jacob, neu broffeswr

o'r grefydd luddewig ; luddew tumewuol yw gwir gred-

adyn, yn ofni Duw, ac yn byw yn gyson â'i broffes.

IWRCH, enw ar fath neillduol o anifail, ond arferir

ef yn awr gan naturiaethwyr i ddynodi rhywogaeth a

gynwysa amryw fathau. Ni chyfarfydir â'r gair yn y
Testament Newydd, ond yr ydym wedi ei ddwyn i mewn
fel yn cynwys efallai fwy nac un math a enwir yn yr

Hen Destament. Yn Deut. xiv. 5 cawn amryw anifeil-

iaid yn cael eu heuwi, y rhai yn debygol a berthyuent i

deulu yr iyi'chod, ond gan eu bod yn cael eu henwi yn
nghyd rhaid, yn amlwg, eu bod yn gwahaniaethu oddi

wrth eu gilydd : yr hydd (Heb. Äjal, Gesenius, bwch
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danas, liydd), a'r iyrch-fwch {Tsebt', Ges., gozeUe, coed-afr,

a gyfenwir felly oblegid prydferthwch ei flurf), a'r bwch
danas (Jaclimur, Ges., niath o ddanas o Uw lletgoch, a'i

gyrn fel daunedd ilawhf, ce/vus dama
efallai), a'r afr wyllt {Aho, Ges., iwrch,

iyrch-fwch), a'r pygarg {Dishon, Ges.,

inath o goed-afr, yn cael ei galw felly

oherwydd ei llamu a'i neidio), a'r ych
gwyllt {Thco, Ges., matli o goed-afr,

a elwir felly oherwydd ei gyflynidra

yn rhedeg), a'r chamoís (afr wyllt, Ze-

mer, Ges., math o ddanas neu iwrch, a

elwir fehy oherwydd ei neidio). Mae
ein cyfieithwyr yn teilyngu parch am
yr uuflurfiaetli niaent wedi gadw wrth
gyfieitliu y geiriau hyn yn y gwa-
hanol fanau líe ceir hwynt; ond wrth
ystyrled yr ansicrwydd sydd mewn
pertliynas i'r anifeihaid oeddynt mewn
golwg gan yr ysgrifenwyr, yr ydym
o'r farn taw gwell fuasai gadael y
geiriau heb eu cyfieithu, gan adael y
darllenydd i gael allau, os yn abl, pa
anifeiliaid a olygid. Mae anwybod-
aeth bob amser yu llai drwg na cham-
gymeriad. Gwell ydyw bod heb wybod peth, a bod
yn deimladwy o'n hanwybodaeth, na meddu syniadau

gau yn ei gylch, ac ymfoddloni arnynt. Er, yn debygol,

y perthynai y rhan fwyaf, os nid yr oli, o'r anifeiliaid

a enwir i deulu yr iyrchod, etto ni roddir nodweddau

j jaclimur, y dishon, a'r theo, ddim ond eu henwau. Ni

neidio ar y mynyddoedd' (Cau. ii. 7-9, 17; viii. 14). Arn
y tsehi ni ddarllenwn fod 'Asahel mor fuan ar ei draed
ac un o'r iyrchod yn y maes ' (2 Sam. ii. 1 8), ac i fod rhai

Y BWOH DANAS.

ofynant, gan hyny, am un eglurhad, ac ni allwn ninau

8T"yg di'í'- Yr ydym yn darllen am yr ajal: 'fel y breta
yr hydd am yr afonydd dyfroedd' (Ps. ^lii. 1), am y 'clofí"

yn Ilamu fel hydd' (Esa. xxxv. 6), am ' hyddod heb gael
porfa ' (Gal. i. G), am ' ewigod (sef yr hyddod menyw) yn
bwrw Uoi, ac yn Uyduu' (Job xxxix. 1 ; Ps. xxix. 9)." Cawn
ajal a tsehi yn cael eu harfer am iwrch, neu 'lwdn liydd yn

Y RI'RISG-BOR.

ganlynwyr Dafydd ' megis iyrchod ar y mynyddoedd o

fuander' (1 Cron. xii. 8); am gynghor Solomou, 'Gwared
dy hun fel yr iwrch o law yr heliwr ' (Diar. vi. 5), ac am
' ewig wedi ei tharfu' (Esa. xiii. 14).

Dynodir teulu yr iyrchod gan eu ffurfiau ysgafn a

hardd
;
gan eu Ilygaid mawrion, tyner, a phrydferth

;

gan eu coesau meinion ond cryfion, yn dynodi ar unwaith
eu heinifdra a'u nerth ; a chan eu mawr gyflymdi'a, yn
llamu mor chwimwth a didraflerth. Maent yn ofnus a

gwyliadwrus, ac y mae eu diogelwch yn dibynu ar y cyf-

Iymder â pha un y medrant ffoi. Yn y gwledydd Ile

trigant mae eu cyflymder yn ddiarebol, ac yn aml rhagora

ar gyflymder y milgi cyflymaf Gwnaiff yr amgylchiadau

hyn eglurhau y prif ranau hyny o'r Ysgrythyr Ile ceir y
geiriau ajal a tsehi. Yr ydym wedi rhoddi darlun o'r

Cewus dama, neu y bwch danas, seí' Jachmnr yr Ysgry-
thyr, a'r Spi'ing-bok

(
Gazelle euchoré), yr hwn a ellir ei

gymeryd fel cynrychiolydd y tsehi.

JAB'BOC, nant ar y dwyrain o'r lorddouen, yn cyfodi

yn mynyddoedd Gilead, ac yn ymarllwys i'r lorddonen

ar y dehau i Lyn Tiberias. Rhanai deyrnas Sehon oddi

wrth un Og, brenin Basan, ac yu agos iddo yr ymdrech-

odd Jacob â'r angel ac y Ilwyddodd (Gen. xxxii. 22-30
;

Num. xxi. 25). Gelwir ef yn awr Zerka.

JA'BES, neu Jabes-Gilead, dinas ar y dwyrain i'r

lorddouen. Esgeulusodd trigolion y ddinas hon ymuno
â'u brodyr yn erbyn y Benjaminiaid yn achos Gibeah,

Iladdwyd hwynt i gyd â'r cleddyf oddigerth 400 o for-

wyuion, y rhai a roddwyd mewu priodas â'r cyfryw Ben-
jaminiaid ac oeddynt Avedi goroesi (Barn. xxi. 1-14).

Ynghylch 310 o flyneddau ar ol Iiyn gwersyllodd Nahas
yr Ammoniad yn erbyn y ddinas hon, a phan y cynygodd

y trigolion ar fod iddo wneud cyfamod â hwyut, ac y
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gwnaent ei wasanaethu, cynygodd iddyut y telerau celyd

o dynu eu Uygaid, fel y galíai ei ddwyn yn waradwydd
yn erbyn hoU Israel. Yn anewyllysgar i ymostwng ar

unwaith, cawsant louyddwch am saith niwrnod, a chyn
ibd yr amser i fynu darfu Saul, ar eu cais, gyfodi byddin,

chwalu yr Ammoniaid, a chyfodi y gwarchae (1 Sam. xi.

1-11). Efallai taw mewn adgoffa diolchus am hyn y
darfu i wyr cedyrn Jabes, ar berygl eu bywyd, oddeutu

deugain mlynedd ar ol hyn, gario cyrph Saul a'i feibion

oddiar fur Bethsan, .lle yr oedd y Philistiaid wedi eu

crogi, ac y rhoddasant iddynt gladdedigaetii weddus

(1 Sam. xxxi. 11-13).

JA'COB, mab Isaac a Rebeccah, a gefaill-frawd Esau.

Ganwyd hwynt ynghylch O.B. 2167 a C.c. 1837, ugain

mlynedd ar ol priodas eu tad a'u mam (Gen. xxv. 20-26).

Gelwir ef yn ein cyfieithiad ni yn 'wr disyml.' Cyfieitha

Geseuius y geiriau fel hyn ; 'A Jacob oedd vvr cyfiawn,

ac yn trigo raewu peb^dl,' Ue yr arwydda DH dymher
fwyn a thawel Jacob mewn cyferbyniad i dymher mwy
ffyrnig Esau (865).

Wedi ennill, trwy dwyll gwarthus, oddiwrth ei dad y
fendith a fwriedid ar gyfer Esau, fel y cyntaf-anedig,

darfu iddo, er mwyn gochelyd digofaint ei frawd, symud
at ei ewythr Laban yn Padan-arara. Arosodd yn ei Avas-

auaeth ef am ugain mlynedd ; a chafodd ei ddwy ferch

yn wragedd iddo, sef Leah a Rahel, y rhai oeddynt ei gyf-

nitheroedd, ac am bob un o'r ddwy gwasanaethodd ei dad
yu nghyfraith saith mlynedd (Gen. xxvii. ; xxviii. 5 ; xxix.

15-30). Mae yn rhaid ei fod yugliylch pedwar ugain a

phedair pan y priododd gyntaf, C.c. 1753. Pan ddych-
welodd i Ganaan, ar oI,ei arosiad hir yn Padan-aram, mae
yn rhaid ei fod yn ddeunaw a phedwar ugain mlwydd oed.

Ar ol ci-oesi'r lorddonen, daeth i Salem, dinas berthynol

i Sichem ; o Sichem y symudodd i Bethel, ac oddi^'uo i

Bethlehem-Ephratah, yn agos i'r hwn y bu farw Piahel.

Pabellodd yn nesaf tu draw i dwr Edar, ac oddiyno daeth
i Mamre, Ile yr oedd ei dad Isaac yn byw etto, a lle bu
farw c.c. 1 71 6, ynghylch tair blynedd ar hugain ar ol dych-

weliad Jacob o Padan-aram (xxxv. 1, 4, 6, 16, 19, 21).

Yn mhen deng mlynedd ar ol marwolaeth ei dad, mewn
caulyniad i newyn mawr yn ngwlad Cauaan, aeth i lawr
gyd â'i deulu i'r Aipht, lle y darfu i'w fab Joseph, yr
hwn, trwy restr rhyfeddol o ragluniaethau, ydoedd wedi
cael ei ddyrchafu i radd ac awdurdod uchel yn y wlad
hono, a'u cyfleodd yn ngwlad Gosen, ac a ddarbododd ar

gyfer ei hoU angenion (xlvi. 1,5; xlvii. 12). Bu fyw ddwy
flynedd ar bymtheg yn yr Aipht ; ac o'r diwedd bu farw
^yn 147 mlwydd oed (xlvii. 28). Peraroglwyd ei gorph,
a chariwyd ef gyda Ilawer o rialtwch a seremoni i Ganaan,
a chladdwyd ef gyd a i gyndeidiau yn ogof Machpelah
(1. 2, 7-13).

Ni fu gan Jacob ond dwy wraig, Leah a Rahel, oud yr
oedd ganddo ddwy ordderch-wraig, sef eu morwynion
hwynt, Bilhah a Zilpah, y rhai a roddasant iddo fel y
caent hwy blant o honynt. Y rìiai canlynol oedd ei blant

bob un honynt :—

-

Leah.

Reuben.
Simeon.
Lefi.

Judah.
Issachar.

Zabulon.
Dinab.

ZlLPAH.

Gad.
Aser.

Rahel.

Joseph.
Benjamin.

BlLHAH.

Dan.
Naphtali.

Nid oedd rhai o deulu Jacob yn fawr o gredit iddo.

Darfu i'w wraig Bahel, pan yr ymadawodd â Phadan-
aram ladratta delwau ei thad; ac wedi hyn cawn dduwiau
dyeithr yn ei d (xxxi. 19, 30, 31, 34, 35 ; xxxv. 2, 4).

Pa mor belled yr oedd ei ferch Dinah i'w beio pan yr
halogwyd hi gan Sichem nid yw yn ymddangos ; ond yr
oedd Uadd y Sichemiaid yn weithred o'r fath í'wyaf dwyll-
odrus o du ei feibion Simeon a Lefi (xxxiv.) Darfu i

Reaben halogi gwely Bilhah gordderch-wraig ei dad
(xxxv. 22). Bu Judah yn ddrwg ag un a gymerasai am
buttain, ond yr hon oedd mewn gwiriouedd ei ferch yn
nghyfraith ei hun, yr hon a'i gosododd ei hun yn ei ffordd

er mwyn cael ganddo gyflawni addewid ydoedd wedi
wneud iddi ; etto fe fu mor onest a chyfaddef fod y rhan
fwyaf o'r bai yn gorwedd aruo ef (xxxviii. 12-26). Ym-
ddengys y bwriadai ei frodyr ladd Joseph; oud yn erbyn

y weithred echrydus hon darfu i Pteuben a Judah wrth-
dystio ; ac mewn caidyniad i'w gwrthwynebiad hwy
gwerthwyd ef i dyrfa o Ismaeliaid, y rhai a'i cymerasant
ef i'r Aipht, Ile y gwerthwyd ef drachefn ; a cheisiasant

guddio eu camwedd a thwyllo yr hen wr eu tad â chel-

wydd perfííiith (xxxvii. 18-36 ; xlii. 21, 22). Nodweddid
Joseph, fodd bynag, am ei wrthwynebrwydd i brofedig-

aeth, ac am ei allu i'w gorchfygu (xxxix. 7-20).

JADÜ'A, neu Jad'üs, mab Jouathan, ac arch-offeiriad

yr luddewon. Cytíawnodd ei swydd am gryn amser ar

ol y caethiwed (Neh. xii. 11). Golygir mai efe oedd y
Jadus oedd yn byw yn amser AIexander Fawr, Dywed
Josephus i AIexander, pan yn gwarchae Tyrus, geisio

help. Dymunodd Jadus aruo i'w gymeryd ef yn esgus-

odol, gan ei fod wedi tyngu ffyddlondeb i Darius y Per-
siad. Wedi ei fawr ddigio, addunedodd ymddial arno.

Wedi cymeryd Tyrus aeth tua Jerusalem, Ue yr oedd y
bobl wedi bod yn ymprydio ac yn gweddio, a lle darfu i

Jadus a'i gyd-offeiriaid, wedi eu cyfarwyddo gau Dduw,
gyfarfod ag AIexander yn eu gwisgoedd cysegredig.

Wedi ei daraw gan ymddaugosiad yr arch-otìeiriad darfu

iddo, yn Ile edliw iddynt, syrthio wrth ei draed, gan
ddywedyd wrth Parmenio ei lywydd milwraidd i'r fath

fí'urf i ymddangos iddo ef yn Macedouia, gan addaw iddo

ymerodraeth y byd ; ac ar gais yr arch-offeii"iad ysgafn-

haodd yr luddewou o'u teyrnged. Ond gan nad oes un
o haneswyr AIexander yn adrodd yr ystori hon, mae yn
debygol taw chwedl luddewig ydyw.
JAN'NES a JAM'BRES, a elwir gan Pllny yn Jamne

a Jotope, a chan rai ysgrifenwyr luddewig yn Johaune a

Mamre, oeddynt ddau o brif swynwyr yr Aipht, y rhai a

wrthsafasant Moses trwy geisio dynwared rhai o'i wyrth-
iau, megis troi gwiail yu seirph, dwfr yu waed, a chyn-

yrchu Uyffaint (2 Tim, iii. 8 ; Exod. vii. 8). Dywed
Jouathan, yr esponiwyr Caldeaeg, yn chwedleuol taw
meibion Balaam oeddynt, ac iddynt fyned gyd ag ef pan
aeth at Balac.

JAR'MUTH, hen ddinas berthynol i Ganaan. Yn
mhlith y breninoedd a orchfygwyd gan Josua yr oedd
' brenin Jarmuth' (Jos. xii. ll). Ymddengys ei bod yn
gyfleuedig yn neheubarth Judea (xv. 35). Tybiai Robin-
son y cynrychiola Yarmuk y Ile hwn, yr hwn nid ydoedd
yn mhell o Socoh (ii. 344).

JA'SON, Cristion o Thessalonica, ar d yr hwn yr
ymosododd y dyrfa, a'r hwn ei hun a ddygwyd ger bron

awdurdodau y ddinas ar yr achlysur o bregethiad Paul
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yuo (Act. xvii. 5-9). Efallai taw yr un person ydoedd
a'r un enwir gan Paul yn un o'i geraint, pan yn ysgrifenu

at y Ilhufeiniaid, a chyfarcliiadau yr hwn a ddenfyn at y
Cristionogion yn lihufain (Rhuf xvi. 21).

JA'ZEll, rhan o wlad ar y dwyrain i'r lorddonen. Yr
oedd yn wlad gyfaddas iawn i anifeihaid, ac ymddengys
liefyd y cynyrchai'r winwydden (Num. xxxii. 1 ; Esa. xvi.

9 ; Jer. xlviii. 33). Rhoddwyd hi i Iwyth Gad fel rhan
o'i etifeddiaeth. Yr oedd ynddi hefyd ddinas o'r enw
Jazer, yr hon a roddwyd i'r Lefiaid (Num. xxxii. 34-3G;
Jos. xxi. 19). Tybir bod ei safle lle saif yn bresenol yr
adfeihau a elwir Sar (Gesenius, Lex. 355).

JA'ZER, Llyfr, a gyfeirir atto ddwywaith yn yr
H. D. (Jos. X. 13 a 2 Sam. i. 18). Mae yn anmhosibl yn
awr i ddweud pa beth oedd natur y llyfr; ond mae mwy
nac un cynyg wedi cael ei wneud i dwyllo y byd â llyfrau

yn dwyn yr enw Jazer.

Yn 1751 fe ymddangosodd ' Llyfr Jazer, wedi ei gyf-

ieithu i'r Saisoneg gan Alcuin o Frydaiu, yr hwn a aeth
ar bererindod i Ganaan ;

' ac ymddangosodd argraphiad
newydd o'r gwaith, gyda rhai amrywiaethau ac ychydig
ychwanegiadaii, yn Bristol yn 1829. Twyll perflaith oedd
y cyfan, a gwaith argraphydd o'r enw Ilive, yr hwn y
dywedir nad oedd yn ei gyflawn synwyrau, ac yu ddyn o

egwyddorion delstaidd. Gwuaeth i fynu ystori gelwyddog
yngiiylch y modd y daeth yr ysgrifen i'w feddiant. Mae
&olygytí'i argraphiad 1829 yn euog o gelwyddau ychwan-
egol, ac ni phetrusai i ddweud celwyddau mwy na'r cy-

hoeddwr gwreiddiol. Forgerj/ gywilyddus oedd y cyfan
oll, fel y gall y darllenydd weled wrth ymgynghori a
Horne, Introd. iv. 741-746.
Mae hefyd Iyfr Hebraeg rabbinaidd o Jazer, wedi ei

argraphu yn Ÿenice yn 1625, yr hwn a gymer arno
esponio yr hanesion a gynwysir yn Mhum Llyfr Moses a
Llyfr Josua. Dywed Bartolocci y cynwys ryw haeriadau
hyuod, ond bod îlawer o honynt yn chwedleuol. Cyhoedd-
wyd cyfieithiad o'r hyu a gyfenwid yn ' Llyfr Jazer' yn
New Ÿork yn 1840 (Horne, Introd. iv. 746).

Yn 1854 ymddangosodd yn Berlin, yn Lladin, waith
o dan yr enw Jazer, wedi ei olygu gan Dr. Donuldson,
ofíeiriad perthynol i Eglwys Loegr. Tybia ef fod Llyfr
Jazer wedi ei ysgrifenu o flaen Ilyfrau yr H. D., y
rhai a gredir yn gytìrediu a gawsant eu hysgrifeuu cyn
ainser Solomon, ac i ysgrifenwyr y Ilyfrau hyn goft'hau

rhanau o Lyfr Jazer ; ac y mae yn dethol ac yn trefnu

y rhanau hyny yn Ilyfrau boreuaf yr H. D. y rhai a
olyga fod wedi eu cymeryd o hono. Gwaith dychymyg
yn gwbl yw y cyfau, ac nid yw yn teilyngu sylw, oddi-
gerth fel esampl o'r dychymyg-weithiau rhyfedd â pha
rai yr ymgymer rhai dyuion {Journ. Sac. Lit. July, 1855,
p. 231).

JEB'USIAID, llwyth o'r Canaaneaid a drigent yn
Jerusalem a'r wlad fynyddig gymydogaethol (Num. xiii.

29). Er i Josua eu gorchfygu (Jos. xii. 8, 10), etto nid
oedd plant Judah a Benjamin, i ran y rhai y disgynodd
y dernyn hwnw o'r wlad, yn abl i'w gyru hwynt o Jeru-
salein, ond parhaodd y Jebusiaid i gyd-drigo â hwynt yn
y ddinas houo (xv. 63; Baru. i. 21). Ymddengys, yu
wir, tíiw y nhwy oedd prif drigoliou y Ile, oblegid cyfrifid
ef fel dinas berthynol i'r Jebusiaid (Baru. xix. 10-12).
Wedi hyny pan geisiodd Dafydd ei chymeryd trwy drais
oddi aruynt, darfu iddyut ddaugos anmharch mawr iddo,

fel pe buasai eu deillion a'u cloftlon yn abl eu diogehi
rhagddo ef a'i fyddin; 'Ond Dafydd a enuUlodd amddiff-
ynfa Sion ; hono yw dinas Dafydd' (2 Sam. v, 6-9). Ond
nid ymddengys iddo ddiwreiddio y Jebusiaid allan o'r Ue.

Jebusiad oedd Arafnah (2 Sam. xxiv. 16-25) Uawr dyrnu
yr hwn a brynodd Dafydd, tua diwedd ei deyrnasiad, er

mwyu cyfodi allor arno i'r Arglwydd, fel y rhwystrid y
pla ac oedd eisoes wedi liadd cynifer o'i ddeiliaid.

JEHO'FAH, Jah, enw anghyfrauadwy Duw, yn ar-

wyddo ei annibyniaeth perffaith, hunan-fodolaeth, tragy-

wyddoldeb, ynghyd â bod yr achos o fodolaeth pob peth
arall. Nid ymddengys y gwneid Ilawer o ddefnydd o'r

enw hwn yn yr hen amserau cyntefig. Ni cheir ef yn
cyfausoddi rhau o un o'u henwau, ac ni cheir ef yn areith-

iau Job a'i gyfeillion ; etto pan ddywed Duw uad ydoedd
yu adnabyddus wrth yr enw Jehofah i Abraham, Isaac,

a Jacob, y meddwl yw nad oeddynt wedi ei weled wedi
cael ei amlygu yu efteithiol trwy gyflawui ei addewidion
(Exod. vi. 2). Ca yr enw hwn, a gyfieithir yu ein Beibl

ui Arglwydd, ei argraphu mewu Ilythyreuau mawrion i'w

wahaniaethu oddiwrth Arglwijdd, yn arwyddo 'llywod-

raethwr.' Cysylltir ef yn aml mewn argraphau cysegr-

edig â geiriau eraill, megis Jeliofali-jìreli, 'yr Arglwydd a

wel, neu a ddarboda ;' Jehofaìi-msi, 'yr Arglwydd -y^i fy

mauer;' Jehofah-sîialom, 'yr Arglwydd a berfl'eithia, neu
a ddenfyn heddwch

;

' a Jehojah-sìiamah, ' mae yr Ar-
glwydd yno.' Yr oedd yr luddewon diweddarach, am
rai caurifoedd cyn amser Crist, naill a'i trwy gael eu
camarwaiu gau au ddeongliad o rai deddfau (Exod. xx. 7

;

Le£ xxiv. 11), neu yute trwy ddilyn rhyw hen goelgref-

ydd, yn ystyried yr enw hwu mor sautaidd fel nad ydoedd
i gael ei swnio (gwel Philo, Vitn Moses, iii. 519, 529). Lle
bynag, gan hyny, y cyfarfyddir â'r enw hwn yn y Beibl

arferent ddefuyddio yu ei le 'J*1K {Adonai, 'Arglwydd').

Yn nghyfieithiad y Deg a Thriugain cyfieithir mn' yn
mhob nian yn ó Kupioç {Arghcydd ; Geseu. 337); ac felly

yr un modd yn y T. N. : ft'alth a ddengys y gellir, wrth
wneuthur cyfìeithiadau o'r Ysgrythyrau, gyfieithu enwau
Duw, gan nad bob amser yn angeurheidiol nac yn ddy-
munadwy i'w gosod i mewn heb eu cytìeithu. Mae yr
luddewon preseuol, fel eu brodyr yu yr hen amser gynt,

yn gwrthod yu goelgrefyddol i swnio yr euw Jehofah.

JEHOS'APHAT, mab Asa, brenin Judah, o Azubah,
merch Silhi. Canlynodd ei dad c.c. 914, pan yn bymtheg
mlwydd ar hugain oed, ac a deyrnasodd bum mlynedd
ar hugain. Er mwyu cryfhau ei hun yn erbyu teyrnas

y deg Ilwyth, rhoddodd warcheid-Iuoedd cryfion yu nin-

asoedd Judah, ac hefyd yn y dinasoedd a gymerasai ei

dad oddiar yr Israeliaid. Yn y drydedd tìwyddyn o'i

deyrnasiad, danfonodd offeiriaid a Letìaid i gyhoeddi ac

esponio y gyfraith ddwyfol o ddiuas i ddinas. I wobrwyo
ei sel, ^ÉM-odd Duw i'r cenedloedd oymydogaethol iw
barchu. w alodd y Philistiaid a'r Arabiaid deyrnged iddo

;

ac yn ei amser ef yr oedd teyruas Judah yn dra grymus

(2 Cron. xvii.) Yn antìbdus ymgyfathrachodd ag Àhab,

a phriododd Jehoram ei fab Athaliah, merch y tywysog

drwg hwnw. Achosodd hyu ei ymweliad ag Ahab yu
Samaria, a thra yr oeddynt yu gwledda, cydsyniodd

Jehosaphat i'w gynorthwyo i adgymeryd Ramoth-gilead

oddiar y Syriaid. Yu y rhyfel hwn, trwy ddyfais fradwrus

Ahab, collasai ei fywyd trwy ddwylaw y Uuoedd Syr-

iaidd, oni bai i Dduw, ai ei ddeisyfiad, eu cyuhyrfu i'w
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adael. Ar ei ddychweliad i Jerusalem ceryddwyd ef yn

llym gan Jehu y prophwyd am gynorthwyo y fath eilun-

addolwr nodedig. Jehosophat, gan gymeryd y cerydd

mewn rhan dda, a ymegiiiodd, gyda difrifwcli mawr, i

sefydlu y drefn wladol a chrefyddol oreu yn ei deyrnas ;

dileuodd eihni-addoliaeth, a gyrodd y Sodomiaid a ffieidd-

betliau eraiU o'r whid. Yn í'uan ar ol hyn liysbyswyd ef

fod cyngrair nerthol o'r Edomiaid, Moabiaid, Ammoniaid,

a clienedloedd eraill wedi cael ei fi'urfio yu ei erbyn ; a'u

bod wedi dyfod cybelled ag Engedi, oddeutu deunaw
milltir ar hugain tua'r deheu-ddwyrain o Jerusalem.

Ymprydiodd ef a'i bobl yn Jerusalem, gan ddeisyf nawdd
Duw. Gwrandawyd ei weddi, a sicrhaodd Jahaziel y
prophwyd iddo y cai fuddugoliaeth esmwyth yn ymyl

craig Sis, ar y dwyrain i anialwch JerueL Y diwrnod

canlynol, pan yr oedd y cantorion Hebraeg o fiaen y
fyddin yn dechreu mohanu yr Arglwydd, tarawodd Duw

ei elynion â chynddaredd, fel y llofruddiasant naiU y llall

;

a'r Edomiaid, y i'hai efahai oeddynt a'r Uaw fwyaf yn y
cyngrair bradwrus hwn, a ddinystriwyd gyntaf Nid
oedd eisiau i Jehosapliat a'i bobl ymladd, ond yn uuig i

gasglu yr yspail. Ychydig fisoedd wedi hyn, unodd Jehos-
aphat ei Iynges, i hwylio i Tarsis, ag un Ahaziah annuw-
iol, mab a chanlyniedydd Ahab. Yn ol rhagfynegiad y
prophwyd Eliezer, drylliwyd ei Iynges gan ystorm yn
Ezion-geber. Cyn hir ar ol hyn, aeth Jehosophat, a'i

raglaw brenin Edom, gyda Jehoram, ail fab Ahab, yn
erbyn y Moabiaid, a buasent oll wedi trengu o syched,

oni buasai i Eliseus roddi dwfr yn wyrtliiol iddynt.

Yn ystod yr hyn oedd yn ol o'i fywyd, rhodiodd Jehos-

aphat yn fí'yrdd yr Ai'glwydd. Bu farw c.C. 889, a

chladdwyd ef yn nghladdfa freninol breninoedd Judah.
JEHÜS'APHAT, Dyffryn (Joel iii. 2, 12), agen-gwm

dwfn cul ar yr ochr ddeheuol i Jerusalem, rhwng y ddinas
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hono a Mynydd yr Olewydd. Ffurfia wely y Cedron yn

y rhan hono o'i gwrs ; ond yn awr, oddieithr ar ol gwlaw
trwm, ni welir dwfr byth yn rhedeg ar hyd ei wely
.(Wilsou, i. 479). Yn yr hen amserau ymddengys y gwnai
yr luddewon gladdu eu meirw yma (2 Bren. xxiii. 6); ac

yma etto y mae lle claddu yr luddewon. Ymddengys y
bedd-feini yn ddirifedi. Mae pedwar o honynt yn adnab-
yddus er ys oesoedd fel rhai Absalom, Jehosaphat, Zech-
ariah y pr'ophwyd , a'r apostol lago. Maent i gyd wedi
eu tori allan o'r graig gyfan. Ond nid oes un Ile i gredu
taw y nhwy yw gwir feddau y rhai y dygant eu henwau
(WiLson, i.'488).

JEPH'THAH, un o'r barnwyr Hebraeg, mab Gilead
o buttain, a chwedi ei eni yn Gilead, ar y dwyrain i'r

lorddonen. Pan dyfodd plant cyfreithlon ei dad i'w

maintioli troisant ef allan o d ei dad. Mewn cysylltiad

â nifer o 'ddynion ofer a ymgasglasant atto, ac a aethant
allan gyd ag ef,' mae yn debygol ei fod wedi profi ei hun

yn wr dewr ; a phan wnaeth plant Ammon ryfel ar Israel,

ceisiodd henuriaid Gilead ganddo i ddyfod yn gadben

arnynt, a'u harwain yn erbyn yr Ammoniaid. Cydsyn-

iodd â'r cais hwn, ar y teler y cai efe fod yn beu arnynt

os dygwyddent fod yn fuddugoliaethus. Ar ol rhyw
gynygion diefTaith i wneud heddwch â brenin yr Ammon-
iaid, aeth yn ei fiaen i ymosod arno ; ond cyn gwneud
hyny addunedodd os gwnai yr Arglwydd eu tradciodi i'w

ddwylaw, y cai fod yn eiddo i'r Arglwydd pa beth bynag
ddygwyddai ddyfod allan o ddrysau ei d pan ddych-

welai, ac y gwnai ei ofi'rymu yn boeth-off'rwm iddo. Ar
ol gorchfygu yr Ammoniaid dychwelodd adref, ' ac wele

ei ferch yn dyfod allan i'w gyfarfod â thympanau, ac â

dawnsiau, a hi oedd ei unig etifedd ef ; nid oedd ganddo
na mab na merch ond hi. A phan welodd efe hi, efe a

rwygodd ei ddillad, ac a ddywedodd, Ah ! ah ! fy merch,

gan ddarostwng y dai'ostyngaist fi, ti hefyd wyt un o'r

rhai sydd yn fy molestu : canys myfi a agorais fy ngenau
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wrth yr Arglwydd, ac ni allaf gilio. A lii a ddywedudd
wrtho, Fy nhad, od agoraist dy enau wrth yr Arglwydd,

gwna i nii yn ol yr hyn a aeth allan o'th enau ; gan i'r

Arglwydd wneuthur drosot ti ddialedd ar dy elynion,

nieibion Ammon. Hi a ddywedodd hefyd wrth ei thad,

Gwneler i mi y peth hyn ; paid â ini ddau fis, fel yr

elwyf i fynu ac i waered ar hyd y mynyddoedd, ac yr

wylwyf oherwydd fy morwyndod, mi a'm cyfeillesau. Ac
efe a ddywedodd, Dos. Ác efe a'i gollyngodd hi dros

ddau fis : a hi a aeth â'i chyfeillesau, ac a wylodd oher-

wydd ei morwyndod ar hyd y mynyddoedd. Ac yn
mlien y ddau fis hi a ddychwelodd at ei thad, ac efe a

wnaeth â hi yr adduned a addunedasai efe : a hi ni

adnabuasai wr. A bu hyn yn ddefod yn Israel, fyned o

ferched Israel bob blwyddyn i alaru am ferch Jephthah

y Gileadiad, bedwar diwrnod yn y flwyddyn (Barn. xi.)

Mae wedi cael ei fawr amheu gan luddewon a Christ-

ionogion pa un a ddarfu Jephthah aberthu ei ferch, neu
ynte ei chyflwyno i gyflwr o forwyndod dros ei hoes. 'Yn
awr,' medd Dr. Jenniugs, ' pe buasai Jeplithah yn bagan,

ni chawsem, ini feddyliwn, fwy o auhawsder i ddeall yr

hanes yn Llyfr y Barnwyr am aberthiad ei ferch gan
Jephthah, nac a gawn i ddeall hanes Homer am Aga-
memnon yn aberthu ei ferch Iphegenia, neu Idomeneus
ei fab, yn yr ystyr o wir aberthiad. Nid ydwyf yn
gwybod y gwna neb hyd yn od gymeryd arnynt ddal na
wna y geiriau Hebraeg oddef y cyfryw ystyr, neu hyd
yn od ddal nad ydyw y deongliad yr vm mwyaf natuiùol

a oddef y geiriau' (Jennings, Jeio. Antiq. i. 48).

Y sawi a fyntumiant na ddarfu iddo ond ei chysegru i

gyflwr o forwyndod parhaus a haerant y buasai aberth

yn anghyfreithlon ; nas gallasai yr oflTeiriad mwy nag
yntau fod yn auwybodus o'r ffliith y gallasai ei phrynu
am efallai ddeg darn o arian, na ddarfu iddi ddim galaru

oblegid ei marwolaeth, ond oblegid ei morwyndod, yr

hyn a acliosai ddifodiad teulu ei thad, gan mai hi oedd
ei unig blentyn ; a bod y gair a ddefnyddir mewn cysyllt-

iad â defod flyneddol y merched Hebraeg, a'r hwn a
gyfieithir yn ein Beibl ni yn ularu, yn arwyddo ymddiddan
â, ac felly yn cynwys fod merch Jephthah yn fyw etto.

Mae eraili, ac yr wyf yn cael fy nhueddu i fod o'r un farn

â hwynt, yn addef fod yr aberth yn un tìlaidd, ond yn
sylwi na chaniatai y gyfraith i ddim i gael ei brynu ac

ydoedd wedi cael ei gyflwyno dan y ff'urf o felldith ; fod

eilun-addoUaeth ac anwybodaeth wedi ffynu yu fawr dros

oes Jephthah ; nad oedd bywyd Jephthah yn addaw ond
ychydig adnabyddiaeth o'r ddeddf ; i'r arch-offeiriadaeth

ynghylch yr amser yma i gael ei throsglwyddo o deuhi

EIeazar i un Ithamar, yr hyn a achosid, mae yn debygol,

gan gyflawniad rhyw drosedd echryslawn ; fod addunedau
forwyndod parhaus yn bethau o amseriad Uawer diwedd-

arach ; a phe na buasai dim rhagor yn y peth na morwyn-
dod parliaus nid oedd un achos i Jephthah i rwygo ei

ddillad fel arwydd o'r ing meddwl a deimlai wrtii edrych
ar ei ferch; fod hoU rediad yr adnodau yn profi iddi gael

ei haberthu. Mae yn deilwng o sylw y gwna Joseplius

ddeall yr hanes fel yr ydys wedi arfer yn gyff"redin a'i

ddeall—sef iddi gael yn llythyrenol ei haberthu {Antiq.

V. 7. 10); ac yr ydym yn golygu y dylid gosod gryn
bwys ar awdurdod Josephus, yr hwn oedd mor gyfar-

wydd â'r H. D., gan iddo gymeryd o houo bron yn gyfan-

gwbl ddefnyddiau y rhan gyntaf o leiaf o'i Hynajiaethau,

a rhaid ei fod yn fwy abl i benderfyiiu ystyr yr iaith a
ddefnyddid na'r rhan fwyaf o bobl yr amser presenol, tra,

ar yr un pryd, yr oedd y cyfryw ddeongliad yn gwbl
groes i'w deimladau fel luddew.
JEREMrAH y prophwyd ydoedd 'fab Hilciah, o'r

ofteiriaid y rhai oedd yn Anatlioth, o fewn tir Benjarain

'

(i. 1). Aeth i'r swydd broph wydoliaethol yn y drydedd
flwyddyn ar ddeg o deyrnasiad Josiah, breniii Judah, a
pharhaodd i'w llanw hyd nes y caethgludwyd Judah, ac y
dinystriwyd Jerusalem gan Nebuchodonosor, o dan deyrn-

asiad Sedeciah. Wedi cael ei ryddhau, efe a aeth at

Gedaliah, yr hwn oedd brenin Babilon wedi appwyntio
yn Uywodraethwr y wlad ; ond gan i Gedaliah gael ei

Ìadd yn fuan ar ol liyny, caethgludwyd ef a gweddill y
bobl gan Johannan i'r Aipht, er gwaethaf ei gynghorion
i'r gwrthwyneb (xl.-xliv.) Ar ol prophwydo dros ddeug-
ain mlynedd bu farw, ond nis gwyddir yn mha le, a than

ba aingylchiadau.

Heblaw ei brophwydoliaethau ysgrifenodd Jeremiah
Lyfr Galarnad, yn yr hwn y cwyna yn y modd tyneraf

oherwydd y trychinebau oeddynt wedi gorddiwes ei

genedl. Yn 2 Cron. xxxv. 25 dywedir heíyd i Jeremiah
' alarnadu ain Josiah,' ond nid yw yn ymddangos pa vin

a'i adrodd ueu ysgrifenu ei alarnad a wnaeth. Üs cafodd

ei ysgrifenu, y mae yn awr wedi ei hir goUi. Mae pob
penod yn Llyfr Galarnad, oud yr un olaf, yn acrostic.

Yn y ddwy benod gyntaf mae pob adnod yn declireu

gyda rhyw Iythyren o'r egwyddor, a chymerir hwynt yn
y drefn arferol. Gan hyny mae y ddwy benod hyn yn
cynwys dwy adnod ar liugain bob un. Yn y drydedd
benod mae tair adnod olynol yn dechreu gyd â'r un

un Ilythyren, ac yn myned dair gwaith dros yr holl

egwyddor. Gan hyny cynwys driugaiu a chwech o ad-

nodau. Mae y bedwaredd benod wedi ei threíhu fel y
gyntaf a'r ail ; ond mae ymadawiad oddiwrth y drefn

arferol mewn cysylltiad â'r Uythyrenau S a y, oblegid

rhagflaena Ö y yn pen. ii. 16, 17; iii. 46-51 ; iv. 16, 17.

Am hyny mae rhai beirniaid yn golygu fod y drefn

briodol wedi cael ei therfysgu ; fod, trwy ryw gamsyniad
mewn araseroedd boreuol, yr adnodau a ddechreuant â È
a y wedi eu gwneud i iiewid Uefydd (David. Bib. Orit. i.

428). Yn hen ganon yr luddewon cyfansoddai Galarnad

Jereiniah a'i brophwydoliaethau un Uyfr. Ni wyddys pa

bryd y cawsant eu rhanu (AUen, Mod. Jud. 4),

JEmCHO, dinas eiiwog yn Nghanaan ychydig fiU-

tiroedd ar y gorllewin i'r lorddonen, a'r lle cyntaf a gym-
erwyd gan Josua ar ol i'r Israeliaid fyned i mewn i'r

wlad liono. Lladdasant y trigolion yn gyfangwbl, a Uosg-

asaut y ddinas. Gwnaeth Josua hyd yn od gyhoeddi

melldith uwch ben y gwr a wnai ei hailadeiladu : 'A

Joshua a'u tynghedodd hwynt y pryd hwnw, gan ddy-

wedyd, Melldigedig ger bron yr Arglwydd fyddo y gwr
a gyfyd ac a adeilado y ddinas hon Jericho

;
yn ei gyntaf-

anedig y seilia efe hi, ac yn ei fab ieuengaf y gesyd efe

ei phyrth hi' (Jos. vi. 21, 24, 26). Er y ceir cyfeiriad aí

Jericho yn 2 Sam. x. 5 (gweÌ hefyd Barn. i. 16 ; iii. 13);

etto gaUai nad oedd hyny oud at y man Ue y sefai, yr hwn
aUai fod yn eithaf adnabyddus y pryd hwnw, a Ue gallai

fod pentref neu ychydig dai. Ond o'r diwedd, yn nydd-

iau Ahab, ynghylch 530 o flyneddau wedi i'r felldith

gael ei chyhoeddi ar y Ue gan Josua, darfu i Hiel, yr

hwn oedd Fetheliad, ei hailadeiladu, a dywedir, ' Yo
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Abiratn ei gyntaf-anedig y sylfaenodd efe hi, ac yn Segub
ei fab ieuengaf y gosododd efe ei phyrth hi' (1 Bren.

xvi. 34).

Gelwid hi yn 'ddinas y palmwydd/ a gellid yn briodol

ei galw hi felly (Deut. xx_xiv. 3). Dywedir fod yn yr

hen amser íforest o bahnwydd yno, a'i bod ynghylch

wytli milltir o hyd a thair o led. Ond yn awr mae
wedi diflanu hyd yn od yr unig balmwydden a wehd
mor ddiweddar a'r flwyddyn 1838 (Stanley, Sinai, 301).

ymddengys taw math o oasis yn y difíaethwch ydoedd
Jericlio.

Nis gelHr yn awr gael allan safle yr hen Jericho. Mae
pentref truenus budr a elwir Riha, oddeutu taith dwy

awr o'r lorddonen, yr hwn a dybir a saif ar ei hen sefyil-

fan, ac a alwyd yn Jericho. Mae yn y cyfeiryd liyn

amryw adfeiHau yn wasgaredig dros ran eang o'r wlad,
ond nid oes un prawf taw gweddilhon Jericho ydynt
(Robinson, Bes. ii. 279, 283, 287, 296, 298 ; Wilson,
ii. 13).

Nodweddir y ffordd rhwng Jerusalem a Jericho gan
ddiffrwythder bron cyfangwbl, gan y rhed dros galcli-

fryniau noethlwm, ac y mae yn un o'r rhai mwyaf per-

yghis yn y wlad ar y gorllewin i'r lorddonen. Parha
hyd yr amser presenol i ddwyn yr un cyrneriad ac a
ddygai yn nyddiau ein lachawdwr, fel y dangosir gan
ei ddewisiad o honi fel golygfan yr ymosodiad a'r ysbeil-

iad yn nammeg y ' Samariad trugarog' (Wilson, ii. 1 ;

Stanley, Sinai, 299, 300, 301).

JERUSALEM, prifddinas Palestina mewn amseroedd
hen a diweddar. Mae yn lle hen iawn. Gelwir Mel-
chisedec, yn freain Salem (Gen. xiv. 18), wrth yr hon yn

. ddigon tebygol yr ydym i ddeall Jerusalem (gwel Ps. lxxvi.

3). Dywed Josephus yn bendant taw yr un lle ydyw Jeru-

salem a Salem {Antiq. vii. 3. 2). Yr oedd hyn yn nydd-
iau Abraham, 1913 c.c. yn ol yr amseryddiaeth cyffredin;

a pha cyhyd y gallasai fodoH cyn hyny nis medrwn
ddweud. Pan aeth yr IsraeHaid i Ganaan yr oedd Adoni-
cîedec yn frenin Jerusalem ; ac er iddo ef â'r breninoedd

oeddynt mewn cyngrair ag ef gael eu gorchfygu a'u Hadd
gan Josua (Jos. x. 1-27), etto daHodd trigoHon y ddinas

hono, ynghyd â thrigoHon amryw lefydd eraiU, feddiant

o honynt. 'Ond ni aUodd meibion Israel yru allan y
Jebusiaid, trigolion Jerusalem ; am hyny y trig y Jebus-
iaid gyda raeibion Judah yn Jerusalem hyd y dydd hwn

'

(Jos. XV. 63 ; Barn. xvüi. 21, 27-36). Ymddengys ei bod
yn ddínas mwy Jebusiadaidd nac IsraeHtaidd. Pan yr

oedd y Lefiad a'i ordderch-wraig ar eu ffordd adref yn
agos at 'Jebus, yr hon yw Jerusalem,' 'y Hanc a ddywed-
odd wrtli ei feistr, Tyred, attolwg, trown i ddinas hon y
Jebusiaid, a llettywn ynddi ; a'i feistr a ddywedodd
wrtho, Ni thrown ni i ddinas estron nid yw o feibion

Israel' (Barn. xix. 10-12). Parhaodd y Jebusiaid i gadw
meddiant o Jerusalem hyd yn od ar ol i Dafydd ddyfod
yn frenin ar Israel, a gwnaethant hyd yn od ei heriaw

;

ond ymosododd arnynt ac ennillodd amddiffynfa Sion ac

a drigodd yno, ac a'i galwodd yn ddinas Dafydd (2 Sam.
V. 6-9). Ö'r amser hwnw daeth i fod yn brifddinas y
deyrnas, ac o'r breninoedd, ei ddisgynyddion ; daeth i

fod yn olygfan Uawer o weithredoedd mawrion a Uiosog,

a chafodd ei rhan o ffawd ac anffawd, Uwyddiant ac

aflwyddiant y wlad. Yn 588 c.c. cafodd Jerusalem, yn
cynwys y dernl orwych a adeiladwyd gan Solomon, ei

Uosgi gan Nebuchodonosor, brenin Babilon (2 Bren.

XXV. 8-10); ond cafodd ei hailadeiladu wedi hyny gan
yr luddewon a ddychwelasant o gaethiwed. Cafodd y
deml hefyd ei haiíadeiladu, ond nid ydoedd yn gystal
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ac un Solonioiì ; ond wedi hyn caf'odd ei hadferyd mewn
dull gorwych gau Herod. Yn o.c. 70 difrodwyd y
ddinas a'r deml drachefn gau y Rhufeiniaid dan Titus :

lladdwydd Uuoedd o'r luddewon, a ciiaethgludwyd Uu-

oedd o honynt ; terfynwyd eu bywyd ceiTedlaetiiol, ac

oddiar hyny hyd yn awr y niaent yu wasgaredig yn
niliUtli cenedloedd eraill y ddaiar.

Yu o.c. 136 darfu i Adrian, yr ymerawdwyr Rhufeinig,

adeiladu dinas yn agos i'r nian Ue sefai Jerusalem arno,

ac a'i galwodd vEIia, ar ol un o'i enwau ei hun. Adeil-

adodd hefyd deml i Jupiter ar safle y deml luddewig, ac

a'i haddurnodd â dwy snflun o hono ei hnn.

Nid oes genym un hanes am ddinystr teml Adrian
(Robinson, Bes. i. 437). Ond ynghylch 362 darfu i

Julian yn ei elyniaeth at Gristionogaetli, oddiwrth yr

hon yr oedd wedi gwrthgilio, gynyg seíydlu yr Tudd-

ewon drachefn yn Jerusalem, ac ailadeiladu eu teml

;

ond yn ol Marcellinus, hanesydd paganaidd, pan dde-
chreuwyd y gwaith torodd allan belleni dychrynllyd
o dàn oddi tan y sylfeini, gan wneud y lle yn anhy-
gyrch, ac ar ol llawer o gynygion i fyned yn mlaen a'r

gwaith a laddasant y gweithwyr ; a chan na pheidiai

y tân a rhuo pan wneid un cynyg i gario y gwaith
yn mlaen, taflwyd ef i fyuu (Jortin, Ihm. Eccles. Hist.

ii. 212).

Yn 637 rhoddodd Jerusalem ei hun i fynu i filwyr v
Khalif Omar, yr hwn a adeiladodd mosque ar safle yr hen
deml luddewig. üolygir yn gyíFredin taw hi yw yr un
sydd yn sefyll yn bresenol, ac er iddi, pan yr ennillwyd
Jerusalem gan Ryfelwyr y Groes yn 1099, gael ei throi

yn eglwys, etto pan adfeddianodd Saladin hi oddi arnynt
yn 1187 troiwyd hi drachefn yn mosque; ac o'r amser

JKUL"SA!.KM.

liwnw hyd yn awr mae cynteddau y deml wedi paihau
yn feddiant y Mahometaniaid, sef yr Aiphtiaid yn gyntaf,

ac er 1517 y Tyrciaid ; ac nid ymddengys eu bod wedi
tnyned.dan un cyfnewidiad pwysig ond yr hyn a gyn-

^
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440,Yichir gan chwyldroadau amser (Robinson, lì s. i.

442 ; ii. 36, 60).

Mae Jerusalem yn gyfleuedig yn N. hit. 31° 46' 3.î",

ac K long. 3.5" 18' 30", mewn gwlad fynyddig neu

fryniog, ac y mae ddeuddeg ar hugain o filltiroedd o Fôr

y Canoldir, deunaw o'r lorddonen, ugain o Hebron, ac un

ar bymtheg ar hugain o Samaria. Cafodd ei hadeiladu

ar fryniau, ac amgylchid hi gan fiyniau, yn enwedig ar y
dehau a'r dwyrain.; a i-hwng y bryniau, o'r tu fewn ac

o'r tu allan i'r ddinas, yr oedd dyffrynoedd dyfnion a go

hir. Y pi-if fryniau ar ba rai yr adeiladwyd hi oedd

Mynydd Moriah ar y dwyrain, Bezetha ar y gogledd,

Ophel ar y dehau, Acra ar y gorllewin i Fynydd Moriah,

ac ar y dehau i Acra, Mynydd Sion, neu ddinas Dafydd.

Mae llawer, oblegid y cyfeiriadau mynych yn yr Ysgryth-

yrau at Fynydd Sion, yn dychymygu y sefai y deml

arno, ond camsyniad ydyw hyn. Ar Fynydd Moriah y
cafodd y deml ei hadeiladu (2 Cron. iii. 1), ac nid ar

Fynydd Sion.

Ar safle y deml mae yn sefyll yn awr, megis y cryb-

44
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wyllasom eisoes, mosque Mahometanaidd. Mae yn adeilad

gorwych, a gelwir et' Mosque Es Shukrah, neu y Graig,

ac uid Mosque Omar, fel yr ydys yii gyff'redin wedi tyb-

ied. Mae yr adeilad hwn, ynghyd ar ystafell a glodd-

iwyd o dano yn un o'r Uefydd mwyaf cysegredig a

berthynant i draddodiadau Mahometaniaeth. Mae y
Mahometaniaid wedi ei orlwytho â chwedlau ynghylch

eu prophwyd hyd nes yw yii eu golwg yn ail yn unig i

Kaaba Mecca. Mae eu hysgrifeniadau yu ilawn o gan-

raoliaeth Sukrah a Jerusalem. Ar y dehau i Es Sukra]i

y saif y Mosque El Aksa, yr liwn, yn yr iien amseroedd,

ydoedd eglwys Gristionogol, a thelir ofu-barch mawr i'r

lle hwn. Y mae trydydd niosque, yr hwn yw y lleiaf o

honynt oU, ac a elwir yn Mosque Omar. Edrychir arnynt

gyd â'u gilydd. fel yn cyfansoddi un deml fawr. Cyfrifir

y deml neu y mosque mawreddog hwn y mwyaf yii y byd.

DINYSTIÎ JHRIISALEM GAX THUS.

oddieithr yr un sydd yu Cordova yn Spain (Wilson, i.

414 ; Stewart, .514).

Sefai Mynydd Sion yn yr lien amser o fewn y muriau ;

ond yu bresenol mae ríian fawr o hono o'r tu allan. Mae
rhan fawr o hono wedi bod am hir amser dau wrtaith; ac

y mae Sion, yn unol â'r broph wydolia.etli yn Micali iii. 12,
wedi cael yn Uytliyrenol ei 'geirldi fel maes' (Wüson'
i. 419; Robinson, ìíes. i. 396).

Ar y gogledd a'r dwyrain i'r ddinas y gorwedd yr hyn a
elwir yn bresenol Dyffiyn Jehosaphat, er nad yw byth yn
cael ei alwfelly yn yr Ysgrythyrau. Agen-gwm cul dwfn
ydyw, ac iddo ochrau creigog, a serth yn aml (Robinson,
Bes. \. 324). Y cwm hwn ydoedd wely y nant Cedron

;

ond nid yw ddim amgen na gwely sych cornant gauafol,
ac yn dwyn arwyddion ei fod wedi cael yn achlysurol ei
ysgubo gan gorph mawr o ddwfr. Nid oes un ffrwd yn
rbedeg trwyddo oddieithr yn ystod gwlawogydd y gauaf,

pau y disgyn y dwfr iddo oddiar y clogwyni cylchynol.
Ac hyd yn od yn y gauaf nid oes dim dwfr yn rhedeg
yn wastadol trwyddo, ac y mae personau wedi byw yn
Jerusalem am amryw flyneddau na welsant un ff"rwd yn
rhedeg trwy y cwm ; ac nid oes un prawf fod rhagor o

ddwfr yuddo yn yr hen amser gynt nac yn bresenol. Fel
waclis y diffíiethwcli, gwasanaethai yr agen-gwm gynt
yr un dyben ac yn bresenol, sef cario ymaith ddyfroedd

y tymhor gwlawog (Robinson, lìes. i. 402; Wilsun, i. 479
;

Maundrell, 402).

Tu hwnt i'r agen-gwm hwn ar y dwyrain y gorwedd
Mynydd yr Olewydd, yn agos i droed yr hwn y dangosir
gardd Gethsemane. Llecyn bychan odir ydyw, yn agos
yn ysgwar, a chwedi ei amgylchu gan fur ceryg cyffi'edin,

ac o fewn y cyntedd hwn y mae amryw o goed olew, a

clieryg wedi eu taflu o gwmpas eu bonynau ; ond er yr ym-
ddengys fod gardd Gethsemane ar Fyn-
ydd yr Olewydd, etto, oAô\gexih.y gallai

taw hwn oedd y man, nid oes dim yn
neillduol yn y Ilanerch hon i'w nodi fel

Gethsemane, ac nid oes un prawf pri-

odol arall o'r traddodiad. Yn agos iddo
mae Ilanerchau eraill cyffelyb wedi eu
cau i mewn, ac ynddynt goed olew yr
un mor liened. Mae traddodiadau a
chwedlau y mynachod ynghylch manau
cysegredig Palestina, ac yn enwedig
lesu Grist, mor Iliosog, a chan mwyaf
mor ddisail, ac yn aml yn groes i bob
prawf, nad oes un dibyniaeth i gael ei

osod ar eu darluniad liwy o unedd y
llefydd. Ar y matter hwn yr ydym yn
hoIÌ gyduno â'r egw^'ddor a osododd Dr.

Robinson i lawr, sef ' nad yw holl dra-

ddodiadau eglwysig mewn perthynas i

lefydd yn ac o gylch Jerusalem, a thrwy
Palestina, o un gwerth, ond cybelled

ac y cadarnheir hwynt gan amgylch-
iadau a hysbyswyd i ni gan yr Ÿsgry-
thyrau, neu gan ryw brofion boddhaol

'

eraiU, yn enwedig "hanesyddiaeth gyd-
oesol" ' (Robinson, Bes. i. 346, 374; Wil-
son, i. 481).

Dywedir yn gyffredin fod tri phen i

Fynydd yr Ölewydd. Mae yr un canol,

ac ymddangosiadol yr uchaf, yn union gyferbyn a'r

ddinas, ac, yn ol traddodiad boreuol iawn, oddi arno ei

y darfu i'n Harglwydd esgyn i'r nefoedd. Yma, ar

ochr pen y mynydd, y saif Eglwys yr Esgyniad, ond
yr hon sydd yn awr wedi ei throi yn mosque. Oddi
fewn dangosir nod yn y graig yr hwn ddywedir yw
ol troed olaf eiti Gwaredwr fel yr esgynai i'r nefoedd.

Dyma un esampl o draddodiad yn croesi yn hollol dyst-

ioíaeth bendant yr efengylwr : 'Ac efe a'u dug hwynt
allan hyd yn Bethania, ac efe a gododd ei ddwylaw,
ac a'u bendithiodd hwynt ; a thra yr oedd ef yn eu ben-
dithio hwynt, efe a ddygwyd i fynu i'r nefoedd' (Luc
xxiv. .50, .51). Yn awr gorweddai Bethania yn agos i

Jroed Mynydd yr Olewydd, tua'r dehau-ddwyrain, ac yr
oedd yn bymtheg ystad, neu yn agos i ddwy filltir o

Jerusalem, gan ei bod cybelled oddiwrth yr eglwys ac

yw yr eglwys oddiwrth y ddiiias hono (Robinson, Ees. i.
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405, 406 ; Wilson, i. 482). Ar y dehau i'r pigyn canol-

aidd y niae yr hyn a eilw y Ffranlcs yn Fynydd y
Tramgwydd, mewn cyfeiriad at yr allorau a adeiladodd

Solomon i Cliemos a Moloch, a duwiau eraill perthynol

GARDD GETHSEMANH.

i'w wragedd dyeitlir, 'yn y mynydd sydd o flaen [ar y
dwyrain o] Jerusalem ' (1 Bren. xi. 7, 8). Yn 2 Bren.

xxiii. 13 gelwir ef yn ' Fynydd y Llygredigaeth.' Mae
Mynydd yr Olewydd, yn ol mesuriadau Lieut. Symonds,
yn 2397 o droedfeddi Saisonig uwchlaw /e?>eZ

Môr y Canoldir (Wilson, i. 424).

Ar y dehau i Jerusalem y gorwedd yr hyn
a elwir yn ' Fryn Drwg Gynghor,' ar y tu

gogleddol y Bi'yn Scopus, yr hwn sydd mor ad

nabyddus yn hanes rhyfeloedd yr luddewon.

Wrtli edrycli ar y ddinas yn ei pherthynas

á'r holl fryniau hyn, gallwn weled priodoldeb

y gÿdmai'iaeth a ddefnyddir gan yr Psahn-

ydd :
' Fel y mae Jerusalem a'r mynyddoedd

o'i hamgylch ; felly mae yr Arglwydd o am-

gylch ei bobl, o'r pryd hwn hyd yn dragy-

wydd' (Ps. cxxv. 2).

Tra mae agen-gwm Jehosophat yn rhedeg

rhwng y ddinas a'r Bryn Scopus ar y gog-

ledd, ac â rhyngddo ef a Mynydd yr Olewydd
ar y dwyrain, mae Dyffryn Mab Hinnon yn
dechreu ar du gorllewinol y ddinas ac yn
rhedeg ar hyd ei hochr ddehau, Ue, yn y
diwedd, yr ymuna â Dytìryn Jehosopluit,

ac ar ol eu huniad cymer y ica.di gyfeiriad

deheuol (Robinson, Bes. i. 402). Yma yn

Nyfi'ryn Hinnon y llosgodd yr Israehaid

eilun-addolgar eu plant yn y tân yn aberth

i Moloch' (2 Bren. xxiii. 10 ; Jer. vii. 31).

Nid yn mhell o gydiad y ddau ddyôryn

hyn, ond o fewn muriau y ddinas, y mae Llyn

Siloam. Mae yn reserovrr hir-gul, o dair

tioedfedd ar ddeg a deugain o hyd, deunaw
o led, a phedair ar bymtlieg o ddyfnder, yn ol mesuriad

Dr. Robinson. Mae yn bresenol mewn cyflwr lled dda o

raii cadwraeth, er fod llwyni, yma a thraw, yn tyfu allan

o'ifuriau (Robinson, /i'es. i. 4Í)3, 497; Wilson, i. 499).

O fewn i'r ddinas mae eglwys a elwir Eglwys y Bedd-
rod Santaidd, yr hon a ddywedir sydd wedi cael ei

hadeiladu ar y man, ar Fynydd Calfaria, lle y croes-

hoeliwyd ein Gwaredwr, a lle hefyd y cafodd ei gladdu
;

ond nid oes un lle i gredu fod nac un na'r

llall i'w gael ynìa ; mae'r haeriadau a ddygir
yn mlaen er profì y traddodiad yu berftaith

dywyllodrus. Efallai nad yw yn bosibl pen-
derfynu gyda sicrwydd gwrs muriau Je-
rusalem yn amser ein Gwaredwr ; ond y
tebygolrwydd yw nad oedd yn fwy cyfyng-
edig yn y rhan hono o'r ddinas nac y mae
yn breseuol, ond yn hytrach y cymerent fwy
o gwmjjas. Yn awr y mae cryn lawer o
Eglwys y Beddrod Saiitaidd o fewn y mur
presenol ; ac os yw y dyb ydym newydd
ífurfio yn gywir, gwna hyn ar unwaith brofi

nas gall fod uwch ben y man lle y dyoddef-
odd ein Harglwydd ac y claddwyd ef ; ob-

legid dywedir wrthym yn bendant gan loan
fod y ' fan lle croeshoeliwyd yr lesu yn agos
i'r ddinas' (xix. 20); a chan yr apostol iddo
' ddyoddef y tu allan i'r pyrth ' (Heb. xiii.

12). Heblaw y manau lle y dyoddefodd ac

y claddwyd ein Harglwydd, dangosir yn
Eglwys y Beddrod Santaidd nifer o fanau cysegredig
mewn cysylltiad â'i groeshoeliad, claddedigaeth, a'i adgyf-
odiad : er enghraifft, ' maen eneiniad,' ar yr hwn y per-

aroglwyd ei gorph, ond marmor tramor ydyw, a chwbl

rU ALLAS KGL\VYä Y BEUUltOD SASTAIDD.

apocryphaidd ; etc, etc. Yn agos i faen yr eneiniad

cawn wir feddau breninoedd Jerusalem, Godfrey a Bal-

dwin, a hynod yw adrodd, bedd Melchisedec. Mae
cynifer o fanau cysegredig yn yr un lle yn gwneud y
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cyfan yn amheus (WUson, i. 433-444, 44tì, 448 ;
Robin-

son, Ees. ii. 66-80).
, t ,

Yr oedd amgylchedd yr hen ddmas, yn ol Josephus,

yii 33 o ystadau {Wurs, v. 4. 3), neu ychydig gyda 3f o

tilitiroedd. Amgylchedd y ddinas bresenol sydd tua 2^

íilltiroedd ; íelly nis gellir ei chyfrif yn ddinas fawr,

]iac yn yr hen amser nac yn bresenol (Robinson, Ees. i.

39.5). .
^

Mae y prif ystrydoedd yn rhedeg yn unionsyth yn

groes i'w gilydd, ac y maent ar y cyfan yn go uuion.

Maent yn gulion, ond nid yn fwy felly nac ystrydoedd

dinasoedd Dwyreiniol, ac fel hwythau wedi eu palmautu

yn druenus, gan nad ydys wedi gwneud dim chwaneg na

gosod ceryg mawr i lawr yn d<üdrefu, a gwagle dwfti

ysgwar yn y canol ; ond niae serthedd y tir yn eu gwneud

yu°hina.h nac ystrydoedd Dwyreiniol eiaill, megis Alex-

andria, Smyrna, a Cliaercystenyn. Nid oes ond ychydig

o'r ystrydoedd ac sydd ag enwau yn mlilith y trigolion

a anwyd yn y Ue. Mae y tai wedi eu hadeiladu yn well

nac yn y rhan fwyaf o drefydd y Dwyrain ; maent o

geryg nadd, a'r rhan fwyaf o honynt yn isel ac anrhefnus.

TU .MK\VN EÜI.WYS Y BEDDROD 8ANTAIDD.

Mae y ffenestri yn fychain, ac y mae y rhai sydd yn
yn gwynebu yr ystryd â grates haiarn cadarn drostynt

er mwyn diogelwch, a rhai teg o goed i rwystro y ben-
iiywaid i gael eu gweled gan y sawl fyddo yn paso {Amer.
Miss. Her. 1824, p. 42). Y peth cyntaf a dyn sylw y
llygad wrth edrych dros Jerusalem ydyw gwneuthuriad
hynod nenau y tai, gan fod un dome yn gyíFredin yn
esgyn oddiar eu peuau gwastad, ac y inae dau neu dri ar
benau rhai tai. Y peth nesaf yw fod y nenau, yn unol a
chyfraith Moses (Deut. xxii. 8), wedi eu cynysgaethu â
chanllawiau i rwystro dygwyddiadau ; ac yn olaf, gan
fod penau y tai yn parhau i gad eu defnyddio fel cyrchle
ar dywydd poeth ; mae darbodaeth wedi ei wneud ar gyfer
dirgeleidd-dra a chywreinrwydd yr liarem. Mae y can-
llawiau hyn wedi eu gwnend i amgylchu cyntedd o

chwech neu ddeuddeg troedfedd, a rhestri o bibau pridd
wedi eu llosgi, rhyw debyg i'r rhai ddefnyddir gyda ni i

ddraino, trwy y rhai yr edrych y bennywaid hardd ar y
byd oddi allan heb y perygl o gael eu gweled eu hunain
(Stewait, 269).

Wrth rodio trwy y ddinas a'i chyffiniau,' medd Dr.

Robinson, ' synem wrth weled can Ileied o bobl a gyfar-

fyddem, ac mor dditatter yr ymddangosent tuag attom

ni a'n symudiadau. Yn y ddinas ei hun yr oedd y
bazaars yn gyíi'redin yn orlawn. Yn yr ystrydoedd

mawrion yr oedd yu gyíFredin lawer o bobl yn paso yu

ol ac yn mlaen ; ond yr oedd yr hoU ystrydoedd yn gyd-

mariaethol unig. O'r tu allan i'r ddinas gwelid ychydig

bobl wledig, â'u hasynod, yn paso yn ol ac yn mlaen

trwy y pyrth ; ac yr oedd ychydig fugeiliaid yn edrych

ar ol eu praidd ar ochr Mynydd yr Olewydd ;
ychydig

fennywaid á'u croen-gostrelau dwfr o gwmpas y tìynonau

yn Nyfifryn Jehosaphat ; ac yn achlysurol bennywaid

Mahometanaidd, wedi eu gorchuddio â gwyn, yn eistedd

ac yn rhodiana yn mhlith beddau eu pobl. Y rhai hyn

oeddynt yn gyffredin yr unig arwyddion o fywyd a

gweithgarwch a allai gwr dyeithr ganfod wrth grwydro

o gylch "dinas y brenin mawr'" (Robinson, lîes. i. 328,

362, 394).

Yr ydys wedi cyfrif poblogaeth Jerusalem, yn ol dych-

ymyg gwahanol deithwyr, o 12,000 neu 15,000 i íynu at

30,000. Yn 1838 ni thybiai Dr. Robinson fod poblogaeth

arosol y lle, heb y miiwyr, dros 11,500 o eneidiau ; ond

mae yn rhaid fod dyliíiad teithwyr ar wahanol dymhorau

i'r lle yn gwneud y rhif yn llawer mwy. Mae trigolion

Jerusalem yn preswyho mewn gwahanol ranau o'r ddiuas,

yn ol eu crefydd—y Fahometanaidd, yr luddewig, a'r

Gristionogol. Yn ol ei gyfrif ef yr oedd y Mahometan-

iaid yn fwy Iliosog ua'r luddewon ac na'r Cristionogion,

ond nid mor lliosog a'r rhai hyn yughyd. laith gyffredin

yboblogaeth enedigol, yn gystal a thros yr oll o Syria

a'r Aipht, ydyw Arabic
;
yn Ilawn cymaiut felly ac yw

Saisoneg yn Llundaiu iieu Ffrancaeg yn Paris (Robiusun,

Ees. ii. 83, 85, 86).

Mae yn hynod gweled gymaint o amrywiaetli a chy-

mysgedd o gredoau crefyddol sydd i'w cael yn mysg
poblogaeth Jerusalem, yn emvedig ar y tymhorau hyny
o'r flwyddyn pan y mae dyliflad mawr o bobl yma. Yn
mhlith y boblogaeth gymysgedig gwelir personau perth-

ynol i brif gredoau y byd—Protestaniaid, Pabyddion,

Groegiaid, Armeniaid, Syriaid, Abyssiniaid, luddewon,
Mahoinetaniaid, eilun-addolwyr Drusian, etc. Mae Jeru-

salem, hen ddinas Duw, wedi dyfod yn garavansary fawr

yn inha un y ceisir noddfa gan bleidwyr pob math o gredo

a chrefydd. Mae llawn cymauit o amrywiaeth yn yr

ieithoedd a siaredir. Dygir gwasanaeth crefyddol yn
mlaen yn Saisoneg, German, Ffrancaeg, Lladin, Groeg,

Hebraeg, Arabic, etc. Mae y Ile yu berffaith Fabel.

Efallai nad oes un lle ar wyneb y ddaiar Ue yr ymgyfar-

fydda cynifer o elfenau anghydweddol {Journ. Sac. Lit.

July, 185.5, 482).

Cyfansodda yr luddewon, er nad yn lliosog, ar rai

ystyriaethau, y rhan fwyaf dyddorol o boblogaetli Jeru-

salem. Gyd ag ychydig eithriadau nid ydynt yn enedigol

o'r Ue, ond wedi cyrchu i'r ddinas santaidd o bob rhan o

forlanau Syria, ac o wahanol wledydd Europe, er mwyn
gorphen eu dyddiau ynghanol anghyfanedd-dra Sion, a

mwynhau y framt o gael eu claddu yn mhlith beddau eu
tadau yn Nyffryn Jehosaphat. Gan taw cymmelliadau
crefyddol sydd wedi peri iddynt ddyfod i'r wlad, rnaent

yn gyffredin yn dlawd iawn ; a chyda golwg ar ddii}^ n
unrliyw alwedigaeth i'ydol, cyfrifent hyny yn sarhad ar
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eu santeiddrwydd a'u hurddas personol, ac yn ganlynol

maent yn ddibynol ara eu cynnaliaeth ar elusenau a

gesglir iddynt yn ngwahanol wledydd Europe. Y rnae,

íbdd bynag, yno ycliydig deuhioedd mewn amgylchiadau
da, ond maent yn of'ahis iawn i ochelyd pob arddangosiad

afreidiol o'u cyfoeth, rhag cyíiroi trachwant y Tyrciaid,

neu gefnogi deisyfiadau cardotwyr am ehisen oddiwrth

eu brodyr y rhai ni allent fod yn abl i gydsynio â hwynt
(Wilson, i. 4.Ô8).

Mae yr luddewon yn cydfyw yn y rhan hono o'r ddiuas

a ehvir yr un luddewig. Y lle yr ymwelant fyuychaf ag
ef yw eu ' üe galar,' neu fur gorllewinol cyntedd yr

Haram, a gyfenwir ganddynt hwy 'Bryn yT Sautaidd,'

Ue y caniatteir iddyut brynu yr hawl o ddynesu at safle

eu teml, ac o weddio a galaru dros ei hanghyfanedd-dra,

a dymchwehad eu cenedi. Ar Ddydd Gwener ymgynull-
ant yma yn dorfeydd lUosog. Dyma y man nesaf lle

beiddiant ddynesu at safle eu hen deml ; ac yn íFodus

iddynt hwy, mae wedi ei guddio rhag syhv gan gulni yr

heol a arwain atto, yn gystal a chan y muriau o gwmpas.
Nid yw y ddefod bruddaidd hon o ddechreuad diweddar.

Sonia Beujamin o Tudela am dani yu y ddeuddegfed
ganrif fel yn ymddangosiadol gysylltiedig â'r un man, ac

y mae yn ddigon tebygol fod yr arferiad wedi disgyn

o amserau boreuach fyth (Wilson, i. 460 ; Robinson, lits.

i. 349).

Nid oes dim llaw-weitiiiaü yn Jerusalem, ac ni charir

dim oddi yno ond yr hyn garir gan y pererinion. Y prif

bethau a wneir yma, yn gystal ac yn Metlilehem, ar gyfer

eu gwerthu ydyw rosari'es, croesau, cynlluniau bychaiu

o'r Bedd Santaidd, etc, wedi eu cerfio mewn olewydd,

ac yu ngheryg ífrwyth y dmn-palm (yr hwn y dywedir
iddü gael ei ddwyn o Mecca), mewn motlier-of-pearl, neu
weithiau mewn math o gareg ddu ddysghier a geir yn
agos i'r Môr Marw. Mae rhai o'r i-hai hyn wedi eu

gwneud yn ddesthis iawn. Mae torf y pererinion ar

amser y Pasg yn troi y ddinas yn fath o siop teganau

neu ífair ; ac y mae peth afrifed o'r nwyddau uchod yn
cael eu cario fírdd ar ol y seremoni o gysegriad gan yr

oíFeiriaid. Cyrcha marsiandwyr yma hefyd ar y tymhor
hwn o Damascus a llefydd eraih, gan ddwyn gyda hwynt
nwyddau o wahanol rywiau ; feUy mae y ddinas yr amser
hwnw yn Uawn bywyd a masnach, yr hyn a gyferbyna

yn darawiadol á'i dystawrwydd a'i chysgadrwydd yn
ystod gweddiU y flwyddyn (Robinson, lies. ii. 9.3).

Efallai na ddynesa un teithiwr at Jerusalem y waith

gyntaf na theimla siomedigaeth mawr. Y mae yn dra

anhawdd iddynt gymodi eu meddyliau â'r ííaith taw y
ddinas Dyrcaidd, cyffredin yr olwg arni, y maent yn awr
yn ei gweled ydyw y Jerusalem—y ddinas santaidd—Ue

y teyrnasodd Dafydd a Solomon, Ue y traethodd y proph-

wydi eu horaclau, a'r hwn a santeiddiwyd gan bresenol-

deb a gweinidogaeth Crist a'i apostoUon, ac am ba un y
darUenasant gymaiiit er eu babandod. Etto feUy y mae;
ac o'r Ue hwn sydd yn ddigyfrif yn awr, diraddedig a

sathredig fel y mae, yr aeth allan mewn oesoedd blaenorol

ar yr hoU genedloedd ddylanwad er gwell neu er gwaeth,

am amser ac am dragywyddoldeb, y fath ac nac arferodd

y rhanau eraiU o'r byd erioed (Ptobinson, jRes. iv. 162).

Ond er nad oes golwg rhamantaidd, ond noeth a Uwm
i'r graddau eithaf, ar Jerusalem y tro cyntaf ei gwelir,

etto tyfa i fynu deimlad o ddyddordeb mewn perthynas

iddi ac nas medr un ddinas arall ei gynyrchu. Mae yn
wir taw dinas ddiweddar ydyw hi i raddau helaeth ;

diweddar yw ei thai a'i hystrydoedd. Mae yr hen ddinas
yn gorwedd yn gladdedig ryw ugain, deg ar hugain, neu
ddeugain o droedfeddi islaw sylfeini yr adeiladau presenol.

Ond etto, pan edrycher arni oddiar unrhyw uchelfan
manteisiol er mwyn cael golwg arni, gan nad pa un ai

oddifewn neu o'r tu aUan i'r muriau, tarawer yr edrych-
ydd â'r talpavi dadfeiliedig Uwydion o ba un y gwneir hi

i fynu. GweddiIIion yr hen Jerusalem ydyw y rhai a
welir

;
pentyriadau 3000 o flyneddau ydyw y meini, y

cohìfnau, ac hyd yn od y ddaiar dan draed a wehr.
Dynesa teithwyr yn gyffredin at Jerusalem o'r gor-

Uewin, y gogledd, neu y dehau, a dyna un achos yn ddiau
o'r siomedigaeth a deimlaut yn gyfíredin wrth yr olwg
gyntaf a gantarni; etto nis gallasai un dyn gael ei siomi
yr hwn a'i gwelodd hi y tro cyntaf o du y dwyrain, man
oddiar yr hwn y mae yn anarferol i un teithiwr gael yr
olwg gyntaf ar y ddinas santaidd. Mae y dynesiad atti

o Jericho a Bethania yn wir oruchel. Mae y mawredd-
ogrwydd yn gynwysedig yn hyn, sef y geUir gweled ar

unwaith y ddau agen-gwm mawr, y rhai a dorant y ddinas
oddiwrth y gwastad-dir uchel oddi amgylch, ac mai oddi

yno yn unig y ceir golwg gyflawn ar y m.osque mawr
Mahometanaidd ; ei dome mor brydferth ag un Sant
Pedr yn Rhufain, er wrth gwrs ar raddfa llai ; ei esgyn-

lawr marmor ysgwar, ynghyd ai gyntedd, a chwedi ei

amrywio gan domes Ilai, a chan ífynonau, cypreswydd ac

olewydd, planwydd a phalmwydd, a'r cyfan mor neilldu-

edig a didrwst a thufewn gardd rhyw goleg neu eglwys
gadeiriol, ac heb ei fywiocau gan ddim ond gan fennywaid
yn eu gwyn yn Uithro fel drychiolaethau i lawr ac i fyuu
ar hyd y llechwedd gwyrddlas, neu gan ryw Dwrc yn ei

benwisg o durban, yn plygu ei ben yn isel yn ystum
gweddiwr, yn y gwahanol gelloedd sydd wedi eu parotoi

ar gyfer gweddio. Dyma olwg nas gall siomi neb (Stan-

ley, ÄW, 166, 167; Aìner. Míss. Her. 1824, p. 41). 'Yr
ydym,' medd y Meistri Fisk a King, dau genadwr Àmeri-
canaidd, 'Mcdi edrych ar Jerusalem oddiar wahanol sefyU-

fanau ; wedi cerdded o'i chwmpas ac o'i mewn, a chwedi
sefyU ar Fynydd yr Olewydd â darluniad Josephus o

lioni yn ein dwylaw, gan geisio darganfod y bryniau a'r

dyffrynoedd fel y gosodir hwynt i lawr ganddo ef 1800
o flyneddau yn ol ; a chwedi pob chwiliad, yr ydym yn
cydmaru Jerusalem i berson hardd ac nad ydym wedi ei

igweled am flyneddau lawer, a'r hon sydd wedi myned
dan amryw gyfnewidiadau a thrwy lawer o gystuddiau,

y rhai a berasant i'r rhosyn ar ei grudd i wywo, ei chnawd
i gael ei ddifa, a'i chroen ei sychu a'i grychu, gan guddio

ei gwyneb â chrychau henaint, ond yr hon a barha i

gadw rhai teithi trwy y rhai yr adwaenwn hi fel y person

a arferai fod yn hyfrydwch y cylch yn mha un y troai.

Y fath ydyw yr olwg ar y ddinas santaidd ac fu unwaith

"yn berfíeithrwydd tegwch, ac yn Uawenydd yr hoü
ddaiar'" {Amer. Miss. Her. 1824, p. 40).

Yn ddiweddar mae arwyddion o gyfnewidiad a gwell-

iant cyffredinol i'w gweled yn mhob man, hyd yn od yn
Jerusalem. Dygwyd i mewn ddylanwad tramor nerthol

trwy sefydliad yr esgobaeth Anglo-Prussian, a'r antur-

iaethau cysylltiedig â hi. Yr oedd hen dai yn cael eu
tynu i lawr, a rhai newyddion yn cael eu hadeiladu. Yn
gysylltiedig â hyn yr oedd dylifiad Ffranhs yno, fel trig-
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ianwyr a theithwyr. Ac fel y canlyniad naturiol o hyn

yr oedd mwy o weithgarwch yu yr ystrydoedd, niwy o

bobl mewn cyfFro, mwy o fasnach, a mwy o ari in yn cael

eu cylchdaenu. Ond er yr ymddangosiad hyn o gyfnew-

idiad, a chybelled a hyny o welliant, mae Jerusalem yn

parhau yr un yn holl deithi dinas Ddwyreiniol—yn ei

baw a'i hawyr anmhur, yn ei sefyllfa ddigyftro, a'i thy-

wyllwch moesol (Robinson, líes. iv. 162).

JEZ'REEL. L Dyffryn Jezreel, fel y gelwir ef yn yr

Ysgi-ythyr, neu fel y gelwir ef yn gyffredin yn bresenol,

Gwastadedd Mawr Esdraelon, sydd ddeng milltir o led

o'r gogledd i"r dehau, ac yn rhedeg yn syth o lanau Môr
y Canoldir ar y gorllewin i ddyffryn yr lorddonen ar y
dwyrain. Mae yn un o'r gwastad-diroedd hynotaf yn
ngwhxd Canaan, yn naturiol a hanesyddoL Efallai taw
ei hyuodrwydd mwyaf neillduol ydyw yr olygfa a geir

oddi arno, yr hwn sydd mor eang, mor fras, ac mor
amrywiol, a chyda mor ychydig o olion dwfr ynddo. Nid
yw y Cison, hyd o fewn ychydig filltiroedd i'w euau, ond

cornant gauaf Mae mynyddau Gilboa a Hermon Bach,

yn gystal a'r bryn-grugiau a'u terfynant ar y gogledd a'r

dehau, yn gwbl noeth. O'r tu arall mae Carmel ar y
dehau-oi-IIewin, a Thabor ar y gogledd-ddwyrain, yn
hynod am eu gwyrddlasni a'u prydferthwch- Mae pob
teithiwr wedi sylwi ar frasder y tir a ehyflawnder y
cnydau ; ond nid oes ond y rhan waethaf o hono wedi ei

wrteithio. Unwaith etto y gwelir y palmwydd yn siglo

eu gydynau mawreddog dros gynteddau y pentrefydd

;

mae hyd yn od y chwyn yn brawf o'r hyn ellid wneud o'r

gwastadedd pe byddai mewn gwell dwylaw.

Mae gwastadedd Esdraelon wedi bod yn faes rhyfel

mawr Palestina. Yma yr ymladdwyd y frwydr rhwng
Barac a Sisera, sef testun can fuddugoliaethus Deborah

;

yma yr ennilìodd Gideon fudddugoliaeth ar y Midianiaid

a'r rhai oedd mewn cyugrair â hwynt
;
yma y gorchfyg-

wyd Saul gan y Philistiaid, pan y syrthiodd ef a'i feibion

yn lladdedig ar Fynydd Gilboa
; yma, yn Megido, y

clwyfwyd Josiah yn farwol pan yr ymladdodd yn erbyn

Pharaoh-Necho, brenin yr Aipht, y pryd hwnw ar ei daith

i ryfela yn erbyn brenin Assyria. Mae brwydrau eraill

mewn amserau diweddarach wedi cael eu hymladd yu
ngwastadedd Esdraelon, yn amser Rhyfelwyr y Groes, ac

hyd yn od mor ddiweddar a'r flwyddyn 1799, rhwng y
Ffrancod o dan Napoleon a'r Tyrciaid, pan y Ilwyr orch-

fygwyd yr olaf.

Ymddengys y bodolai yn amser Josua (xix. 18), ac un
o wragedd boreuol Dafydd ydoedd Ahinoam o Jezreel

(1 Sam. XXV. 43).

2. Dinas yn ngwastadedd mawr Esdraelon. Yr oedd
palas gan Ahab yma, er i Samaria bara i fod yn brif

ddinas ei deyrnas, ac yn agos iddo yr oedd gwinllan

berthynol i uu o'r euw Naboth. Dymunai y brenin gael

y winllan er mwyn gwneud gardd Iysiau, a chan nad
oedd Naboth yn foddlon i'w chyfnewid na'i gwerthu,
cafodd, trwy ddylanwad Jezebel y frenines, ei gondemnio
i farwolaeth dan ffurfiau cyfraith (1 Bren. xxi. 1-24). Fel
cosb am hyn daeth Ahab a'i holl deulu i ddiwedd anam-
serol a thruenus, yn enwedig Jezebel, ' cnawd yr hon a
fwytaodd y cwn yn rhaudir Je^reel' (2 Bren. ix. 14-37;
X. 1-11).

Zerin, neu Zerain, pentref dibwys yn rhan dehau-
ddwyreiniol y gwastadedd, a gyfrifir yn ddiau yn Jezreel

yr Ysgrythyr. Mae yn sefyllfan gorwych i ddinas ; oud
nid yw y pentref yn gynwysedig ond o ddeg ar hugain
neu ddeugain o dai, a'r rhan fwyaf o'r rhai hyuy yn adfeil-

iau. Mae twr ysgwar o gi'yn uchder mewn rhan yn
adfeUiau, o ftenestri yr hwn y ceir golwg ysplenydd yn
mhob cyfeiryd ar y A\Iad oddi amgylch ' (Robinson, líes.

iii. 163, 164, 166 ; Wilson, ii. 86, 87).

JO'AB, Abisai, ac Asahel oeddynt oll yn feibion i

Serfiah. Gwna yr ysgrifenwyr santaidd, wrth roddi

achyddiaeth personau, yn gyft'redin enwi y tad ; ond ev;

mam oedd Serfiah, chwaer Dafydd, ac yn ganlynol yr

oedd efe yn ewythr iddynt (1 Cron. ii. 16).

Amasa, yr hwn a arweiuiai luoedd Absalom, a'r hwn a

ddyrchafodd Daíydd wedi hyn i fod yn ben ar ei fyddin

yn Ile Joab, ydoedd hefyd yn nai i Dafydd, gan taw mab
chwaer arall iddo ydoedd, sef Abigail (1 Cron. ii. 17).

Cafodd yn fradwrus ei ladd gan Joab, er eu bod yn gefn-

dyr, oherwydd, yn ddiamheu, iddo gymeryd ei le fel pen-

Ilywydd y fyddin (2 Sam. xx. 8-10).

Gellir syîwi fod y pedwar yn gefndyr i Absalom, a

Solomon, a phlant eraiU Dafydd ; etto cynorthwyodd
Joab i ladd Absalom (xviii. 14, 15), a cbafodd ef ei hun
ei osod i farwolaeth trwy orchymyn Solomon, mewn
cydffurfiad ag hyftbrddiadau Dafydd (1 Bren. ii. 5, 6,

28-34).

Yr oedd yr holl ddynion hyn yn enwog yn eu dydd ;

ond nid yw yn ofynol rhoddi manylion eu hanes, gau y
rhaid eu bod yn adnabyddus i bob darlleuwr o'r Ys-
grythyrau.

JOB. Mae Llyfr Job yn derbyn ei enw oddiwrtli

Job, gan taw efe ydoedd ei brif destun, ac nid oblegid

mai efe a'i hysgrifenodd, yr hyn nid oes un prawf iddo

wneud.
Efallai y tybir yn gyffredinol fod Llyfr Job yn hanes-

yddol wir ; fod nid yn unig y fath ddyn a Job, oud iddo

gyfarfod â'r profedigaethau olynol a enwir yn pen. i. ii.

;

iddo ef a'i gyfeillion wneud yr arelthiau briodolir iddynt;

ac i'r cyfan i ddiweddu gyda dybliad ei gyfoeth mewn
cydmariaeth i'r hyn ydoedd cyn iddo gyfarfod â'r blin-

derau a'i gorddiwesant. Ond gallai ychydig ystyriaeth,

feddyliem, foddloui un dyn fod y dyb hon yn auhebygol
iawn i fod yn gywir.

Mae yn ddiamheuol i ddyn o'r enw Job fod yn bodoli.

Mae dywediad Ezeciel— ' Pe byddai yn ei chanol y tri

wyr hyn, Noah, Daniel, a Job, hwynthwy yn eu cyfiawu-

der a achubent eu henaid eu hun yn unig, medd yr

Arglwydd Dduw ' (xiv. 14; gwel hefyd ad. 20); a dy-

wediad lago, ' Chwi a glywsoch am amynedd Job, ac a

welsoch ddiwedd yr Arglwydd; oblegid tosturiol iawn yw
yr Arglwydd a thrugarog' (v. 11); mae y cyfeiriadau hyn
yn profi bodolaeth Job. Yr oedd Noah a Daniel yn wir

bersonau, a rhaid bod Job felly hefyd. Buasai appel

lago at amynedd Job, er mwyn cymhell yr arferiad o'r

gras hwn, yn hollol ddisail pe ua buasai y fath ddyn
wedi bodoli, neu heb arddangos esampl o amynedd. Enwir
hefyd y wlad Ile yr oedd yn byw, sef ' gwlad Us ' (i. 1 ),

yr hon a gawn fod yn cael ei henwi mewu rhan arall o'r

Ysgrythyr (cyd. Jer. xxv. 20 ; Galar. iv. 21). Mae yn
debygol fod y personau eraill a enwir yn y Llyfr yn rhai

gwirioneddol hefyd, ac hefyd y Ilwyth neu y rhan o'r

wlad i ba un y perthynent. Mae genym EIiphaz y
Temaniad, Bildad y Suhiad, a Saphor y Naamathiad (ii.
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11), ac hefyd 'Elihu, rnab Barachel y Buzlad, o genedl

Ram ' (xxxii. 2). Mae hyn oll yn edrych fel hanes pur.

Ond er y gall y pethau hyn, ac ychydig amgylclnadau

eraiU, fod yn llythyrenol wir, nid yw y Uyfr ei hun i gael

ei gymeryd fel hanes, ond fel pryddest ; ac nad ydyw y
rlian lianesyddol o honi, er wedi ei sylfaenu ar íîaith,

ond ffug-chwedl mewn rhan. Nid y\v yn hawdd dych-

ymygu sut y darfu y cystuddiau a ddygwyddasant i Job
ei orddiwes, nid yn unig yn y cyfryw rif a natur ac a

adroddir eu bod, ond mor agos at eu gilydd ac a gyn-
wysir yn yr ymadrodd a ddefnyddir dair o weithiau yn
olynol, ' Tni yr oedd hwn yn llefaru,' ac mor gyílawn fel

y gwnai pob adroddwr ar ol dweud ei ystori ychwanegu,
'A mi íy hun yn luiig a ddieng'ais i fynegi hyn i ti.' Yn
gyntaf oll, mae y Sabeaid yii rhuthro ar ei ycliain fel

yr oeddynt yn aredig, ac ar ei asynod fel yr oeddynt yu
pori yn eu hymyl, ac a'u cymerasant ymaith

; yn nesaf,

disgyn tàn Duw (y fellten yn ddiau) o'r nefoedd a Hysg
ei ddefaid a'i weision, ac a'u hysodd hwynt; yna y Calde-

aid a osodasant dair byddin, ac a ruthrasant i'r camelod,

ac a'u dygasant yinaith, ac a darawsant y Ilanciau â min

y cleddyf; yn ddiweddaf oll, gwynt mawr a ddaeth oddiar

yr anialwch, ac a darawodd wrth bedair congl y t Ue yr
oedd ei feibion a'i ferched yn gwledda, ac efe a syrthiodd

ai'nynt, a buant feirw. Mae golwg gelfyddawl iawn ar

hyn oll. Nid dyma yw cwrs arferol amgylchiadau bywyd
gwirioneddol ; ond y mae yr hyn allesid ddysgwyl yn
naturiol mewn pryddest, neu yn sylfaen-waith pryddest.

Pan, hefyd, y cydmarwn yr hanes am gj^foeth Job cyn
i"r cystuddiau hyn ei orddiwes, fel yr adroddir yn nechreu

y Ilyfr, â'i swm ar ol iddo gael ei adferu i'w sefyllfa

Iwyddianus flaenorol, fel y rhoddir yr hanes yn niwedd y
llyfr, ac y cawn ef wedi ei ddyblu yn gywir, a hyny yn
mhob peth a'i cyfansoddai, mae yn anmhosibl peidio teimlo

fod yr holl hanes yn ymddangos fel cyfaddasiad o amgylch-
iadau at y prif amcan mewn golwg. Mae heíyd dipyn yn
hynod fod ganddo yn nechreu y Ilyfr saith o feibion a
saith o ferched, ac er iddynt gael eu lladd trwy i d
eu brawd hynaf syrthio ar eu penau, ac i íod ganddo yn
niwedd ei yrfa yr un rhif yn gywir o feibion a merched (i.

2, 3, 18, 19; xHi. 12, 13). Mae golwg ffug-chwedleuol ar

liyd yn od rif crwn ei anifeiliaid a'i ddefaid ar ddechreu a
diwedd ei yrfa. Gallai yr ymddengys rhif camelod, defaid,

ac anifediaid eraill Job, er nad yn anghredadwy, etto yn
synawl ; ond y mae deadelloedd yr Ai'aljiaid weithiau yn
ddirfawr, ac yn llawer mwy Uiosog nac eiddo y patriarch

(Harmer, i. 275).

Mae y Ilyfr ei hun yn gynwysedig yn benaf o areithiau,

ond o areithiau o radd uchel o farddoniaeth. Y rnae,

mewn gwirionedd, yn annychymygadwy, y gallasai im
dyn, gan nad pa mor ddoniol a barddonol, dywallt allan

y cyfryw areithiau yn ddifyfyr ; ac yn fwy felly fyth, y
medrasai Job, yr hwn oedd yn dyoddef oddiwrth anhwyl-
deb corphorol fHaidd, ac yn beríìaith annedwydd yn ei

feddwl, dywallt allan y fath areithiau meithion, yn cyn-
wys cymaint o resymiadau dwfn-dreiddiol, ac yn nrddull
uchelaf barddoniaeth ; ac y medrasai Ehphaz a Bildad,
Sophar ac Elihu, fod yr un mor ddoniol a barddonol. Ni
fu y fath beth erioed, efallai, yn ein byd, ac ni ddylera ni,

wrth ymwueud â'r Beibl, i ddychymygu pethau afreidiol

anmhosibl neu annychymygadwy.
Mae agwedd ffug-chwedleuawi heíyd ar y rhagymad-

rodd i'r Ilyfr. Mae ymddangosiad Satan yn mhlith
meibion Duw pan yr aethant i sefyll ger bron yr Ar-
glwydd, y dialogms (ymddiddan yn cael ei gario yn mlaen
gan ddau berson), a basodd rhwng y Bod Mawr a'r yspryd
drwg, a'r caniatad a roddwyd i'r olaf i ddefnyddio ei allu

i gystuddio Job, yn amgylchiadau nad ydyw yn debygol
iddynt erioed gymeryd lle.

Mae yr amgylchiadau hyn, ynghyd ag eraill yn ein

harwain ni at y casgliad nad yw Llyfr Job ddim i gael ei

ystyried fel gwaith hanesyddol, yn adrodd ffeithiau syml
yn unig, ac yn gynwysedig o areithiau a gawsant yn wir-

ioneddol eu traddodi gan y personau y mae eu henwau
wrthynt ; ond taw pryddest ydyw o gyraeriad drumatic,

wedi ei sylfaenu mewn rhan ar amgylchiadau hanesyddol,

a'r cyfan wedi cael ei wneud yn wasanaethgar i'r amcanion
moesol oeddynt mewn golwg gan yr ysgrifenydd, neu, a
defnyddio geiriau Grotius, ffaith wirioneddol wedi cael ei

thrin yn farddonol.

Pa bryd a chan bwy y cafodd Llyfr Job ei ysgrifenu

sydd fatter o amcan-dyb. Barna rhai iddo gael ei gyfan-

soddi cyn amser Moses, ac iddo gael ei ysgrifenu gan
Job ei liun, Elihu, neu iyw gydoeswj- arall. Mae eraill

yn golygu iddo gael ei gyfansoddi yn amser Moses,

ac yn ei dadogi i Moses ei hun. Eraill a'i cyfeiriant at

amser Solomon, yr hwn ydoedd gyfnod blodeuog ar fardd-

oniaeth Hebraeg. Eraill drachefh a dybiant iddo gael ei

ysgrifenu yn ystod neu ar ol caethiwed Babilon. Gellid

cofíhau enwau dysgedigion mawrion o du pob \m o'r

tybiau hyn (Home, Introd. ii. 726); ond y maent oll yn
sylfaenedig ar yr un tir—amcan-dyb. Mae yn syn, yn
wir, pa mor deneu yw y sylfeini ar ba rai y mae beirniaid

yn aml yn adeiladu eu golygiadau.

Ond er ei fod yn anmhosibl dweud pa bryd neu gan
bwy y cafodd Llyfr Job ei ysgrifenu, mae yn auilwg y
perthyn i gymdeithas mewn cyflwr boreuol iawn. Mae
profion diymwad o hyn yn y llyfr ei hun, yu yr hyn a
ddywed yn gystal ac yn yr hyn nis dywed. Nid oes

dim son am na chyfeiriad at un o'r patrieirch Abraham,
Isaac, neu Jacob ; nac at íynediad yr Israeliaid trwy y
Môr Coch, na'u teithiau yn yr anialwch ; at gyfraith

Moses, nac at un o amgylchiadau hanes Israel. Fel yr

hen batrieirch gynt, ymddeugys fod Job yn byw mewn
cyfnod o symledd cyntefìg, pan yr arferai penau teuluoedd

offrymu ebyrth gartref drostynt eu hunain a'u plant, gan
nad oedd etto offeiriadaeth sefydledig. Pan y cyhoedd-

odd ei berffeithrwydd, prin y cyfeiria at un math o eilun-

addoliaeth, ond yr un fwyaf henafol hono, addoliad yr

haul a'r Ileuad (xxxi. 26-28). Mae yr oedran mawr a gyr-

haeddodd yn brawf arall o'r cyfnod boreuol pan yr oedd
yn byw. Ar ol dychweliad ei Iwyddiant bu fyw 140 o

flyneddau, ' ac a welodd o'i feibion, a meibion ei feibion,

bedair cenedlaeth' (xlii. 16). Yn awr, os chwanegwn yr

amser cyn iddo gael ei freintio drachefn â Uwyddiant, yr

ydym yn ei gario yn ol o leiaf at amserau y patriarchaid.

Ymddengys fod y gwahanol amgylchiadau hyn yn
ai-wyddo fod yr oes yn mha un yr oedd Job yn byw yn
un íbreu iawn, ac yn un o symledd cyntefig ; ac er nas

medrwn ni ddweud yn mha oes yn gywir, na'r araser pan

y cafodd y llyfr ei ysgrifenu, tueddir ni i'w dadogi i oes

foreu hefyd, mewn cydmariaeth ac amser y gaethglud

neu hyd yn od amser Solomon.

JO'NAH, rnab Amittai (Jonah i. 1), oedd yn ddiau yr
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un person a enwir yn 2 Bren. xiv. 25 fel 'prophwyd

Gatli-hepher/ tref yn Galilea. Mae yn debygol ei fod

yn byw naill a'i cyn neu yn ystod teyrnasiad Jeroboam II.

Efe oedd y boreuaf o'r lioU brophwydi, yn fawrion a

bychain, er, oherwydd ei le yn rhestr y prophwydi yn yr

H. D., y gellid yn naturiol dybied ei fod yn ddiwedd-

arach nàg aiiiryw o honynt. Yr oedd llawer o brophwydi

o flaen Jonah, ond nid oes genym lyfrau prophwydol-

iaethol wedi eu hysgrifenu gah neb o honynt.

Mae Llyfr Jonah wedi cael ei ystyried yn gyífiedin a

phriodol fel hanes Uythyrenol—fel adroddiad syml o

amgylchiadau gwirioneddol. Mae y cyfeiriadau hanes-

yddol a daiaryddol a gynwysir ynddo, megis enwau
porthladd Joppa, Tarsis, a Ninifeh

; y darhiniad o eang-

der mawr a phoblogaeth y ddinas olaf, ac hefyd ei dryg-

ioni ;
yn fyr, mae priod-ddull a Ihw hanesyddol y Uyfr

yn arddaugos ei gymeriad llythyrenol. Gosodir hyn tu

hwnt i bob amheuaeth, nld yn unig trwy ei fod wedi cael

ei dderbyn i ganon yr Ysgrythyrau, ond trwy y cyfeiriad

a wnawd gan ein Harglwydd at amgylchiadau a adroddir

'akwyi>d y pkopii\vyu jonah.'

ynddo (Matt. xii. 38-41 ; xvi. 1-4). Mae y cyfeiriadau a
wna at amgylchiadau a adroddir yn yr H. D., megis yn
Matt. xii. 42; loan iii. 14 ; vi. 49, yn rhai at ddygwydd-
iadau gwirioneddol ; ac nid oes un awgrymiad yn un rhan
nac o'r Hen Destament na'r Newydd fod Llyfr Jonah yn
ddim amgen na hanes.

Mae beirniaid diweddarach, fodd bynag, yn enwedig yn
Germany, wedi rhoddi i fynu y drychfeddwl o fod Llyfr
Jonah yn hanes pur a gwirioneddol ; ond nid ydynt yn
cyduno mewn dim ond i wadu ei gymeriad hanesyddol.
Edrych rhai arno fel ífug-chwedlau yn unig, eraill fel

alegori ; rhai fel myth barddonol, ac eraiU fel dammeg

;

eraiU fel traddodiad prophwydol wedi ei gyfansoddi i

ddyben moesol ac addysgiadol. Mae yr amrywiaeth
iimcan-dybiau sydd yu ôyuu ar y pwnc yn dangos can
lleied o foddlonrwydd a ga eu gwahanol bleidwyr oddi
wrth amcan-dybiau eu gilydd.

Yr wrthddadl fawr yn erbyn cymeriad lianesyddol y
llyfr ydyw y wyrth a adrodda, ac yn ddiau y mae o

natur anarferol iawn ; ond nid yw yn gweddu i ddyn
osod terfyn ar allu Duw, nac amheu doethineb ei weith-

redoedd. Gall fod ganddo ef resymau drostynt nas

medr creaduriaid fel ni eu canfod ; ac mewn gwii-ionedd

nid oes dim yn fwy cylFredin na hyn yn nghwrs ei lyw-

odraeth. Ni aUwn, fodd byuag, sylwi nad oes un rheswm
dros ddweud taw y morfil a ddarfu lyncu Jonah. Yn
pen. i. 1 7 gelwir ef yn ' bysgodyn mawr ;

' ac er y ^elwir

ef yn Matt. xii. 40 yn ' fortil ' yn y C. C., etto arwydda y
gair Groeg ddefnyddir am dano unrhyw bysgodyn mawr.
Tybia rhai taw y Canis carcharias, rnath o sharh sydd yn
gyffredin yn Môr y Canoldir, ydoedd, gan fod hwnw yn
gallu llyncu dyn (Horne, ii. 956 ; Parlchurst, Gr. Lex.

361).

Gyda golwg ar yr hyn ddywed Jonah ydoedd maint
Ninifeh mae genym gadarnhad hynod o'i gywirdeb, uid

yn unig yn haues Diodorus, ond yn y darganfyddiadau

a wnawd w^rth gloddio yn ddiweddar sylfeini yr hen
ddinas. Yn pen. iv. 11 dywedir fod yn y ddinas 'fwy

na deuddeng myrdd o ddynion, y i-hai ni wyddant ragor

rhwng eu llaw ddehau a'u llaw aswy,' yr hyu a roddai

efallai boblogaeth o ychydig dan íìliwn. Yn awr, dywed
Diodorus ei bod yn 150 o ystadau ar

:^ y ddwy ochr fwyaf, a 90 ar y ddwy
'^-^-- fyraf; i gyd yn 480 o ystadau, y rhai
"°~~ ~

a gyfrifir yn driugain miUtir cywir.

A dywed Mr. Layard :
' Os cymei'wn

bedwar crugyn mawr Ninifeh, Kon-
yunjik, Khorsabad, a Karamlas, fel

conglau ysgwar, ceir fod ei bedair ochr

yn atteb yn bur gywir i 480 o ystadau

y daiaryddwr, a thaith tri diwrnod y
prophwyd. Mae cydundeb y mesur-

iadau yn hynod' (Layard, Nin. and
Bem. ii. 243, 247).

JOP'PA, porthladd 3'n Palestina, ar

lan Môr y Canoldir, a deuddeg nêu
dair ar ddesf ar hug'aiu o fìiltiroedd

Jerusalera. Enwir y Ue yn gyntaf yn
Jos. xix. 46, o dan yr enw Japho, fel

yn rhandir Dan. I Joppa y dygwyd
y cedrwydd o Libanus ar gyfer adeil-

adu y deml gyntaf a'r ail (2 Cron. ii.

O Joppa y mordwyodd Jonah i Tarsis.

Yn Joppa y bu Pedr ' yn aros lawer o ddyddiau gyd ag

un Simon, barcer,' a thra yno adferodd Dorcas i fywyd.

Yma hefyd y cafodd weledigaeth hynod i'w ddysgu nad

oedd y gwahaniaeth rhwng luddew a Chenedl-ddyn i

gael ei fyntumiaw mwyach, fel ffbrdd o barotoad ar gyfer

derbyn y cenadau oddiwrth Cornelius, y canwriad Rhuf-

einig, yn deisyf arno ddyfod i Cesarea i egluro iddo fibrdd

yr Arglwydd ' (Act. ix. 36-43 ; x.)

Gelwir Joppa yn awr yu Yafa, yr hwn a ddengys ond

ychydig gyfnewidiad yn ei henw gwreiddiol. Saif ar

fryn creigog hir-gul wrth y môr, ac ymgyfyd yr ystryd-

oedd a'r tai yn rheolaidd, y naill uwch beu y llall yn
rhesi, yn ol uchder y tir a gyfansoddo sylfaen yr adeil-

adau. Nid yw na'r tai na'r muriau mor ddirmygus ac y
darlunir hwynt yn aml. Mae y tai i gyd o geryg, ac y
mae y domes ar y rhan fwyaf o honynt, er fod nenau

rhai o honynt yn wastad. Tybia dyeithr-ddyn wrth ddy-

nesu at y Ue ei fod yn dyfod i dref Ilawn o mosqites.

Amgylchir y porthladd gan greigiau, un bychan ydyw,
ac heb lawer o ddwfr ynddo, ac y mae yn holiol annigoitol

16 ; Ezra iii. 7).
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i roddi cysgod a diogelwch i liyd yn od longau bychain

(Wilson, ii. 255, 257). Cynwys y dref boblogaeth o gylch

7000, ba un y mae un rhan o dair yn Gristionogion, ac

yn perthyn yn benaf i Eglwys Roeg {Amer. Miss. Uer.

1837, 295). 'Wrth rodio,' medd Mr. Riggs, cenadwr

Americanaidd, ' sylwasom ar amryw farcer-dai yn gyfleu-

edig ar lan y môr. Nid oes un firwd yu y gymydogaeth,

ac am hyny mae y barceriaid wedi gosod eu tai yn agos

i'r môr, yr hwn a ddefnyddiant yn Ue pyllau i fwydo y

crwyn. Teimlwn ddyddordeb wrth sylwi ar yr amgylch-
iud dygwyddiadol yma, gan y cyfattebai hyd yn od yn
yn awr i'r fíaitli fod t Simon y barcer ar lan y môr'

(Act. X. 32 ; Amer. Miss. Her. 1840, 338).

JO'SEPH, mab Jacob a Rahel, ac a anwyd yn Meso-
potamia ynghylch c.c. 1745 (Gen. xxx. 22-24). Pan yr

oedd yn ddwy ar bymtheg oed, cafodd, oherwydd cen-

íigen, ei werthu gan ei frodyr i ryw Ismaehaid (gelwir

hwynt liefyd yn Fidianiaid) y rliai oeddynt yu paso heibio

' Gilead ar eu ffbrdd i waered i'r Aijilit, a'u camelod yn
dwyn llysiau, a balm, a myrr.' Gwerthwyd ef am ugain

darn o ariau, yr hyn a ddengys mor isel oedd pris caetli-

was y Jiryd hwnw. Wedi cyrliaedd yr Aiplit gwerthwyd
ef di'achefn i ' Potiphar, tywysog Pharaoh a'i ddistain

'

(xxxvii. 2, 11, 25, 28, 36). Darfu i Josepli trwy ym-
ddygiad da ennill tfafr ei feistr i gymaint graddau fel yr
yniddiriedodd i'w ofal ei holl drafnidaeth teuhiaidd. Yr
oedd Joseph hefyd yn ' deg o bryd, a glân yr olwg ;

' a

cheisiodd gwraig Pharaoh ei demtio i fiurfio cysylltiad

anmhriodol â hi, ac ar ol iddo yn odidog wrthwynebu y
fìrofedigaeth, cyhuddodd ef wrth ei gwr o gynyg godinebu
â hi. Ar hyn taflodd Potiphar ef i garchar (xxxix.) Yno
y bu o'r hyn Ueiaf am ddwy flynedd, er y gallai fod yn
liawer hwy. Ond gan i Pharaoh ddygwydd cael dau
freuddwyd liynod, a chan i Joseph eu deongli fel yn
arwyddo saitli mlynedd olynol o gyflawnder yn ugwlad yr
Aipht, ac y canlynid y rhai hyn gan saith mlynedd o lawn-
der, arweniodd hyn i'w ddyrchafiad i fod yn llywodraethwr
y wlad: ' Yna y dywedodd Pharaoh wrth Joseph, Edrych,
gosodais di ar holl wlad yr Aipht. A thynodd Pharaoh
ei fodrwy oddiar ei law, ac a'i rhoddes ar law Joseph, ac

a'i gwisgodd ef mewn gwisgoedd sidan, ac a osododd
gadwyn aur am ei wddf ef ; ac a wnaeth iddo farchogaeth

yn yr ail gerbyd oedd ganddo, a llefwyd o'i flaen ef Äbrec
(plygwch y lin) ; felly y gosodwyd ef ar holl wlad yr

Aipht.' Yr oedd yn awr yn ddeng mlwydd ar hugain

oed, felly yr oedd yn debygol wedi treidio tair blynedd

ar ddeg yn yr Aipht (xli. 1-46). Wedi i saith mlynedd

y Ilawnder lÿned heibio, ac i flyneddau y prinder i dde-

chreu, ac i'r newyn i ymestyn i Ganaan a gwledydd eraill,

daeth ei frodyr i waered i'r Aipht i brynu yd, ac ar eu hail

ymweliad gwnaeth ei hun yn hysbys iddynt; ac yn awr,

ar ei wahoddiad, daeth Jacob ei dad a'r holl deulu i lawr

i'r Aipht, a chawsant eu sefydlu ganddo yngwlad Gosen.

Yr oedd hyn yn mhen o leiaf naw mlynedd o'r amser y
dyrchafwyd ef i fod yn Ilywodraethwr ar yr holl Aipht

(xlv. 6, 11), ac efallai o gylch dwy flynedd ar hngaiu er

pau y caw^sai ei werthu i'r wlad hono. Dyna'r amgylch-

iadau a arweiuiasant i sefydliad cenedl Israel yn ngwlad
yr Aipht. Bu Jacob farw ar ol dyfod i'r Aiplit ddwy ar

bymtheg o flyneddau (xlvii. 9, 28); felly yr oedd yn rhaid

fod Joseph, ar amser marwolaeth ei dad, ynghylch un ar

bymtheg a deugain mlwydd oed. Pharaoh, ar ol ei ddyr-

chafu i íod yn ail yn y deyrnas, 'a roddodd iddo Asnath,

merch Potipherah, offeiriad On, yn wraig,' o'r hon y
cafodd dclau fab, Manasseh ac Ephraim (xli. 45, 51, 52),

y rhai a ddaethant i fod yn dadau dau o brif Iwythau

Israel. Gellir gweled oddiwrth hyn ac esamplau eraill

ellid roddi, nad oedd plant Israel mewn un modd o ddis-

gyniad pur yn y Ilineli fennywaidd; yn y 200 mlyriedd y
buant byw yn yr Aipht, paganiaid yn ddigon tebygol yn
aml oedd gwragedd disgynyddion Jacob ; mae yn debygol

fúd Ilawer o waed Aiphtaidd wedi myned i wytliienau

llwythau Israel. Bu Joseph fyw ar ol marw o'i dad
bedair ar ddeg a deugain o flyneddau, ac o'r diwedd bu

yutau farw, 'yn fab deng mlwydd a chant, a liwy a'i per-

aroglasant ef, ac efe a osodwyd mewn arch yn yr Aipht'

(I. 22, 26); ond pan ymadawodd yr Israeliaid wedi hyn
o'r Aipht cymerasant ei esgyrn ef gydá hwynt (Exod.

xiii. 19), a.c a'u claddasant yn Sichem, yn ngwîad Canaan
(Jos. xxiv. 32). Efallai y cariai enw Joseph ddylanwad
gyd ag ef hyd yn od ar ol ei farwolaeth ; oblegid pan

rydd Moses ar ol hyny ddarluniad o'r gorthrymder a

ddyoddefàsant flyneddau ar ol hyny, dug yr hanes i

mewn gyd â'r sylw: ' Yna y cyfododd brenin newydd yn
yr Aipht, yr hwn ni adnabuasai Joseph ' (Exod. i. 8); fel

pe buasai gweithredoedd a cliymeriad Joseph wedi enniU

iddynt yn flaenorol driuiaeth dirion.

JosEPH, gwr Mair mam yr lesu. Yr oedd efallai wedi

marw cyn i'n Harglwydd ddechreu ei weinidogaeth gy-

hoeddus, gan nad ydym yn cael un son ei fod yn y briodas

yn Cana Galilea, nac un man arall; a darfu i'n Harglwydd,

p;m yn marw, gyflwyno ei fam i ofal loan (Matt. i. 1 8 ;

loan xix. 25-27).

JosEPH o Arimathea, cynghorwr, ac efallai aelod o'r

Sanhedrim. Ni chydsyniodd a gwaith yr luddewon yn
condemnio ac yn croesiioelio Crist. Gwnaeth wedi hyn
geisio ei gorph gan Pilat, a darfu iddo ef a Nicodemus,

yr hwn a ddaethai gynt liw nos at Grist, ei gladdu yn
anrhydeddus yn medd newydd Joseph (Luc xxiii. 50-53;

loan xix. 38-42).

JOS'UA, mab Nun, ac o Iwyth Ephraim (Num. xiii. 8).

Ganwyd ef yn yr Aipht ; ac o holl gorph yr Israeliaid,

45
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uwchlaw ugain mlwydd oed, y rhai a ddaetliant allan

gyda Moses, efe a Caleb oedd yr unig rai a ganiatawyd i

íyned mewn i Ganaan (Num. xxvi. 63-65). Hyd yn od

yn yr anialwch hynodid ef uwchlaw y rhan fwyaf o'i

frodyr. Ymddengys ei fod yn hoff iawn o wasanaeth

Moses. Gelwir ef yn was neu weinidog Moses (Exod.

xxiv, 13 ; xxxiii. 1 1). Pan yr ymosododd yr Amaìeciaid

ar yr Israeliaid yn Éephidim ymladdodd â hwynt ac a'u

gorchfygodd (xvii. 18-23). Yr oedd yn un o benau

Uwythau Israel y rhai a yrwyd i chwilio gwlad Cantian

(Num. xiii. 2, 3, 8). Gorchymynwyd Moses, ychydig

cyn ei farwolaeth, i'w neiUduo i'r swydd uchel o fod yn
ganlyniedydd iddo (xxvii. 18-23 ; xxxiv. 9). Ar ol

marwolaeth Moses arweiniodd yr Israeliaid dros yr lor-

ddonen, ac a aeth gyda hwynt i Ganaan (Jos. iii. 1, 14-1 7).

Yn ystod saith mlynedd darostyngodd y wlad (xi. 16-23;

xii. 7-24), ac a'i rhanodd wrth goelbren rhyngddynt (xiv.

1, 2 ; XV. xvi. xvii. 1, 2 ; xviii. 11-28 ; xix). Gosododd

y tabernacl, neu babell y cyfarfod i fynu yn Siloh (xviii.

1); appwyntiodd y dinasoedd noddfa (xx.), a dinasoedd

a'u meusydd pentrefol i'r offeiriaid a'r Lefiaid oeddynt yn
wasgaredig yn mhlith y gwahanol Iwythau (xxi.) Ychydig
amser cyn ei farwolaeth cynnullodd y bobl yn Sichem,

ac ar ol annerchiad difrif-ddwys, rhwymodd hwynt mewn
cyfammod i wasanaethu yr Arglwydd. Bu farw yn 110

mlwydd oed, yr olaf a enwir yn y Beibl a gyrhaeddodd
gyraaiut o ddyddiau (xxiv. 29 ; cyd. Ps. xc. 10). Nid
yw i'hai amseryddwyr yn cyfrif teyrnasiad Josua ond
saith mlynedd o barhad ; ond nid oes un awdurdod dros

ei gwneud mor fyr. Os oedd mor fyr a saith mlynedd,
yr oedd yn rhaid ei fod yn 103 oed pan yr aeth i'w

swydd bwysig galed olaf fel gorchfygwr y Canaaneaid a

llywodraethwr yr Israeliaid, yr hyn sydd anhebygol iawn.

Ni orphenwyd, fel y crybwyllasom eisoes, y rhyfeloedd

cyn pen saith mlynedd ; oblegid dywed Caleb wrthym ei

fod ef yn ddeugain oed pan yr aeth allan i yspio y wlad
(hyny yw, deunaw ar hugain o flyneddau cyn marwolaeth
Moses) ac yn ar yr oedd yn bump a phedwar ugain, yr
hyn a wna saith mlynedd dan lywodraeth Josua. Ar ol

hyn gwnawd suwey o'r holl wlad, a rhanwyd hi yn
ddarnau rhwng y gwahanol Iwythau ac nad oedd un
ddarbodaeth wedi ei gwneud ar eu cyfer ; a dywedir
wrthym fod annerchiad Josua i'r bobl 'ddyddiau lawer

wedi i'r Arglwydd roddi llonyddwch i Israel gan eu holl

elynion oddi amgylch,' a'i fod ef y pryd hwnw wedi 'hen-

eiddio, a myned yn oedranus' (xxiii. 1). Nid ymddengys
fod un rheswm dros gyfyngu ei Iywodraeth i saith mlyn-
edd, ond pa gymaint hwy ydoedd sydd ansicr. Dywed
rhai dwy flynedd ar bymtheg, a rhai bump ar hugain, ac

eraill ddeg ar hugain ; ac yn sicr gallasid yn hawdd
dreulio yr hwyaf o'r amserau hyn i gyflawni y pethau
mawrion a wnawd ganddo. Heblaw hyny, gwnai hyn ef

yr un oed a Chaleb pan yr oeddynt gyd â'u gilydd yn
chwilio y wlad. Dywed Josephus taw efe fu Uywydd
Israel am 2.5 o flyneddau ar ol marwolaeth Moses {Antiq.

V. 1, 29). Ond. wedi'r cyfan, dyma bwnc y mae yn rhaid
ei adael heb ei benderfynu.

Mae yn anmhosibl dweud gan bwy y cafodd y Ilyfr a
ddug enw Josua ei gyfansoddi. Tybia rhai iddo gael ei

ysgrifenu ganddo ef ei hun ; ond er nad oes un prawf o
hyn, etto nid oes ychwaith un prawf yn érbyn hyny, gyd
â'r eithriad o'r hanes am ei farwolaeth (xxiv. 29-31), yr

hwn nis gallasai, wrth gwrs, gael ei ysgrifenu ganddo.
Rhaid fod rhai rhanau o hono wedi cael eu hysgrifenu ar
yr un pi'yd a'r amgylchiadau a adroddir, megis yr oll neu
y rhan fwyaf o ben. xii. 1-21, yn y rhai y gosodir i lawr
yn fanwl derfynau y gwahanol Iwythau. Dywedir yn
bendant i annerchiad ymadawol Josua (xxiv. 26) gael ei

hysgrifenu ar y pryd. Oddiwrth y sylw mynych fod
pethau yn 'aros hyd y dydd hwn' (iv. 9 ; vii. 26 ; viii.

28, 29 ; X. 27; xiii. 13 ; xiv. 14 ; xv. 63 ; xvL 10; xxii.

3, 1 7 ; xxiii. 8, 9), gallai ymddangos fod y llyfr wedi
cael ei ysgrifenu gryn amser ar ol dygwyddiad yr am-
gylchiadau a adroddir, etto, oddiwrth fynyclider y sylw
a natur rhai o'r amgylchiadau, nid yn mhell iawn. Ym-
ddengys mewn ffaith iddo gael ei ysgrifenu yn ystod
bywyd Piahab y buttain, am yr hon y dywedir ei bod yn
' trigo yn mysg Israel hyd y dydd hwn ' (vi. 25). Wrth
gymeryd yr holl amgylchiadau hyn i ystyriaeth, nid oes

yn amlwg un anmhosiblrwydd nad allasai Josua fod wedi
ysgrifenu y llyfr, ac nid oes hyd yn od un anhebygol-

rwydd
;
yn wir, nis gellir enwi neb arall mor debygoi o

fod wedi ei ysgrifenu ag efe.

Mae gan y Samariaid ddau lyfr yn dwyn enw Josua.

Cronicl wedi ei ysgrifenu yn Aralnc yw un, mewn Uyth-
yrenau Samariaidd, ac yn cynwys hanes Josua, ac yn
cyfatteb mewn rhan i'r hanes Hebraeg sydd genym ni, a
chwedi mewn rhan ei gyfnewid i atteb eu hamcauion eu

huuain. Gelwir Josua yn frenin cyntaf y Samariaid, a

dywedir iddo adeUadu y deml ar Fynydd Geri/íim. Mae
llawer o tí'ug-chwedlau ao ystoriau wedi eu cydwau ag ef.

Mae dywediadau poblogaidd, wedi eu gwisgo â hagodas
luddewig neu Fahometanaidd, wedi cael eu gosod i

Dygir yr hanes lawr hyd amser Theodosiusmewn.
Fawr ; cafodd ei ysgrifenu yn y drydedd ganrif ar ddeg.

Ysgrif a dderbyniwyd gan Scaliger oddiwrth y Samariaid

yn yr Aipht, yn 1584, a roddodd i'r Europeaid y wybod-
aeth gyntaf am y Ilyfr ; ac o'r ysgrif hon y cyhoeddwyd
ef gan Juyerbol, ynghyd à chyfieithiad a sylwadau yn
Lladin, i'r hwn yr ysgrifenodd draethawd rhagymadrodd-
awl ; 1848, Leyden, pedwar plyg.

Mae hefyd Lyfr Josua, wedi ei ysgrifenu yn nghangen-
iaith Samaria, yr hwn a ail gynyrcha gynwysiad y Josua
Hebraeg mewn cyfieithiad rhydd ac mewu flbrdd gyf-

attebol i ddaliadau neillduol y Samariaid. Ni chyfan-

sodda ond rhan fechan o'r cronicl blaenorol (ix.-xxxv»), a

ch^rfansoddwyd ef gan Samariad yn byw yn yr Aipht
allan o gyfieithiad y Deg a Thriugain o Josua, a thraeth-

awd ar hanes yr Hebreaid dan Moses a Josua, a goffheir

gan Aristobulus (Home, Introd. ii. 645).

JU'BILI, enw sefydliad neillduol a berthynai i oruch-

wyliaeth Moses ; ond dan y gair hwn ni sylwn yma ar

ddaii o sefydliadau Moses ac oeddynt yn dal perthynas

agos â'u gilydd, sef blwyddyn y gollyngdod, a'r Jubili a

elwid felly yn gyffredin.

Cymerai blwyddyn y gollyngdod, ueu y flwyddyii

sabbathol, fel ei gelwir weithiau, le ar ddi"\vedd pob saith

mlynedd. Ynddi hi yr oedd i bob echwynwr i ryddhau

ei gyd Israeliad oddiwrth bob echwyn fyddai arno iddo,

ond yr oedd ganddo ryddid i fynu tal gan y dyeithr.

Yn yr un modd, os byddai gwas Hebreaidd, gan nad pa

un a'i gwrryw neu fennyw, wedi cael ei werthu i gyd
Israeliad, a chwedi ei wasanaethu am chwech mlynedd,

yr oedd efe neu hithau i fyned yn rhydd y seithfed



JU'BILI. 355 JÜ'DAS ISCAR'IOT.

ílwyddyn ; ond os gwnai y cyfryw un omedd myned
ftwrdd, yr óedd y meistr i gymeryd mynawyd, a'i ddodi

trwy ei glust ef ac yn y ddor, ac yr oedd i fod yn was
iddo byth' (Deut. xv. 1-3, 12, 16, 17). Yr oeddid liefyd

wedi gorchymyn pan fyddai yr Israeliaid wedi ymsefydlu
yn Nghauaan i'r 'tir sabbath orphwys i'r Arglwydd.'
' Chwe blyiiedd yr heui dy faes, a chwe blynedd y tori dy
winlhin, ac y cesgli ei chnwd. Ac ar y seitlifed íîwyddyn

y bydd sabbath gorphwysdra i'r tir, sef sabbath i'r Ar-
ghvydd ; na haua dy faes, ac na thor dy winllan. Na
chyhauafa yr hyn a dyfo o hono ei. hun, ac na chasgl

rawnwin dy winwydden ni theclaist ; bydd yn flwyddyn
orphwysdra i'r Arglwydd. Ond bydded ftrwj'th sabbath

y tir yn ymborth i chwi ; sef i ti, ac i'th wasanaethwr, ac

i'th wasanaetliferch, ac i'th weinidog cyflog, ac i'th alltud

a ymdeitliio gyda thi. I'th anifail hefyd, ac i'r bwystfil

sydd yn dy holl dir, y bydd ei hoU gnwd yn ymborth'
(Lef XXV. 2-7).

Yn uniongyrchol ar ol y gyfraith olaf, mewn perthynas
i'r flwyddyu sabbathol y canlyn appwyntiad blwyddyn y
Jubili fel ei gelwid yn gyffredin :

' Cyfrif hefyd i ti saith

sabbath o flynyddoedd, sef saith mlynedd seithwaith
;

dyddiau y saith sabbath o flynyddoedd fyddant i ti yn
naw mlynedd a deugain. Yiia par ganu i ti udgorn y
jubiH ar y seithfed mis, ar y degfed dydd o'r mis ; ar
ddydd y cymmod y cenwch yr udgorn trwy eioh hoU
Avlad. A sancteiddiwch y ddegfed flwyddyn a deugain,

a chyhoeddwch ryddid yn y wlad i'w hoU drigoliou
;

jubili fydd hi i chwi, a dychwelwch bob un i'w etifedd-

iaeth, ië, dychwelwch bob un at ei deulu. Y ddegfed
flwyddyn a deugain hono fydd 'jubiU i chwi; na heuwch, ac

na fedwch ei chnwd a dyfo o hono ei hun, ac na chynnuU-
wch ei gwinwydden ni thachvyd. Am ei bod yn jubiU,

bydded sanctaidd i chwi; o'r maes bwytewch ei ftrwyth hi.

' O fewn y flwyddj'n jubili hon y dychwelwch bob un
i'w etifeddiaeth. Pan werthech ddim i'th gymydog, neu
brynu ar law dy gymydog, na orthrymw'ch bawb eich

gilydd. Pryn gan dy gymydog yn ol rhifedi y blyn-
yddoedd ar ol y jubiîi ; a gwerthed efe i tithau yn ol

rhifedi blynyddoedd y cnydau. Yn ol amldra y blynydd-
oedd y chwanegi ei bris, ac yn ol anamldra y blynyddoedd

y Ueihai di ei bris ef : oherwydd rhifedi y cnydau y mae
efe yn ei werthu i ti. Ac na orthiymwch bob un ei

gymydog ; ond ofna dy Dduw : canys myfi ydyw yr
Arglwydd eich Duw chwi.

'Ac heíyd os dywedwch, Beth a fwytawn ni y seithfed

flwyddyu 'í wele ni chawn hau, ac ni chawn gynnuU eiu

cnwd. Yna mi a archaf fy mendith arnoch y chwechfed
flwyddyn, a hi a ddug ei ffrwyth i wasauaethu dros dair
blyuedd. A'r wythfed flwyddyn yr heuwch, ond bwyt-
ewch o'r hen gnwd hyd y nawfed flwyddyn ; nes dyfod
el chnwd hi y bwytewch o'r hen.

'A'r tir ni cheir ei werthu yn Ilwyr ; canys eiddo fi yw
y tir ; oherwydd dyeithriaid ac alltudion ydych chwi
gyda mi ' (Le£ xxv. 8-23).

Ymddengys taw diogelu ydoedd amcan y flwyddyn
Sabbathol yu gystal ac un y Jubili ; i rwystro cyfnewid-
iadau mawrion yn sefyllfa teuluoedd Israel, i attal o du
rhai bentyriad cyfoeth, o'r hyn lleiaf o dir feddiantau, a
diogelu eraiU rhag syrthio i dylodi, ac hefyd i gadw y
genedl, fel cyfan-gorph o bobl, mewu rhywbeth tebyg i'w

sefyUfa wreiddiol.

Darbodai cyfraith Moses yn mhellach ar gyfer diogelu
i bob un o'r llwythau ei etifeddiaeth ddechreuol, fel na
throsglwyddid hyd yn od trwy briodas, ueu ryw ffordd
arall, un rhan o honi oddiwrth uu llwyth at Iwyth araU
(Num. xxxvi.)

Mae wedi bod yn gwestiwn pa un a oedd y Jubili bob
nawfed flwyddyn a deugain, neu bob hanner can mlynedd,
gan, 08 nad y nawfed flwyddyn a deugain ydoedd, rhaid

y byddai dwy flynedd nesaf i'w gilydd yn y rhai nid oedd
yr Israeliaid nac i hau na medi ; ond yr ydym yn golygu
oddiwrth eiriad y gorchymyn nad oes Ue i amheu nad yr
hanner canfed flwyddyu ydoedd.

JU'DAH, pedwer^'dd mab Jacob o'í wraig Leah. Pan

y ganwyd ef dywedodd, ' Weithian y molianaf yr Ar-
glwydd, am hyny y galwodd ei enw ef Judah '— h.y.,

Moliant (Gen. xxix. 35). Yr oedd yn ei gymeriad elfenau

da a drwg. Pan yr oedd ei frodyr yn cydfwriadu Iladd

Joseph, diogelodd ei fywyd trwy gynyg ar fod iddynt yu
hytrach ei werthu i ryw Israaeliaid oedd yn paso heibio

(xxxvii. 18-20, 25-28). Trwy appeliad tyner at ei dad
Ilwyddodd gyd ag ef i ganiatau i Benjamin i fyned i

waered gyda hwynt i'r Aipht i hol yd i'r teulu ;
' Mi a

feichniaf am dano ef,' eb efe ;
' o'm Uaw i gofyni ef ; ouis

dygaf ef attat ti ; a'i osod ger dy fron di, yna y byddaf
euog fai i'th erbyn byth' (xliii. 1-14). A phan y daeth
Benjamin, wrth fyned i waered i'r Aipht, i ofid, gwnaeth
appeliad rawy difrifol a thyner fyth at Joseph, yr hwn
oedd etto yn anadnabyddus iddo, yn crefu arno adael i'w

frawd ieuengaf ddychwelyd at ei dad, ac y gwnai ef aros

yn gaethwas yn ei le. Mae yn ddai'lun prydferth o serch

mabol a brawdol (xliv. 18-34).

Jacob, wrth fendithio ei blant ar ei wely angeu, a
gyhoeddodd fendith nodedig uwch ben Judah (xlix. 8-12),

a chyflawnwyd hi mewn modd hynod yu ei hiliogaeth.

Nid oedd y meibion a adawodd ond tri—Pharez, Zerah,

a Selah ; ond darfu i'w ddisgynyddion amlhau cymaint
fel, pan yr aeth Israel allan o'r Aipht, taw Uwyth Judah
oedd y mwyaf lliosog o lawer o'r hoU Iwythau, gan fod

rhif y gwrrywaid uwchlaw ugain mlwydd oed yn 74,600,

a chyn myned i Ganaan yr oedd wedi amlhau i 76,500

(Num. i. 26, 27; xxvi. 22). O'r llwyth hwn yr oedd
Dafydd a Solomon, a breuinoedd eraiU Judah, eu disgyn-

yddion, a theyrnasiadau unedig y rhai a barhausant, yn
ol yr amseryddiaeth cyffrediu, am gyfnod o yn agos i

467 o flyneddau. O Iwyth Judah, yr oedd y Messiah
liir addawedig, yr hwn a ordeiniasid i fod yn ' oleuni i

oleuo y Cenedloedd, a gogoniant ei bobl Israel' (Luc ii. 32).

JU'DAS ISCARIOT, y disgybl hwuw a fradychodd

ei Feistr i ddwylaw ei elynion. Mewn perthynas i dde-

chreuad ac ystyr yr enw Iscariot nid yw beirniaid yn
cydweled ; ond golyga y rhan fwyaf iddo yn debygol

gael ei alw felly oddiwrth dref Cerioth, yn llwyth Judah,

a goffheir yn Jos. xv. 25 ; a gallasai gael ei gyfenwi felly

i'w wahaniaethu oddiwrth y Judas arall, brawd lago (Luc

vi. 16). Gelwir ef hefyd yn fab Simon (loan vi. 71; xii.

4 ; xiii. 2, 26), ond nid yw yn ymddangos pwy oedd y
Simon hwn. Gwnaeth ein Harglwydd gyfeirio yn foreu

at y weithred fradychawl o ba un y byddai yn euog

:

' Oni ddewisais i chwychwi y deuddeg, ac o honoch y
mae un yu ddiafol?'—A«/3oXoç, dífemor, enlìibwr, cjjlmddwr

(loau vi. 70, 71). Y tro uesaf y ceir son am dano ydoedd
pan ddarfu i Mair 'gymeryd pwys o euaint uard gwlyb
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gwerthfawr, ac yr eneiniodd draed yr lesu,' yr hyn a

berodd iddo ddweud, ' Paham na werthwyd yr enaint

hwn er tri chan ceiniog {denarií), a'i roddi i'r tlodion?'

' Hyn/ medd yr efengylwr, *a ddywedodd efe, nid oher-

wydd bod arno ofal dros y tlodion, ond ara ei fod yn

lleidr, a bod ganddo y pwrs, a'i fod yn dwynyr hyn a

fwrid ynddo ' (loan xii. 4-6). Ymddengys oddiwrth hyn

nad ydoedd yn íFyddlon i'r ymddiried osodid ynddo, ond

ei fod yn wirioneddol euog o anonestrwydd. Wedi hyn,

pan gadwodd ein Harglwydd y Pasg gyd â'i ddisgyblion,

uododd ef allan yn bendant fel yr hwn a wnai ei fradychu

;

a Judas gan hyny a aeth ac a gydunodd a'r arch-oíFeiriaid

i'w draddodi ef i'w dwylaw hwynt am ddeg ar hugain o

arian (os siclau sydd i ni ddeall, fel y mae yn debygol,

am 3p. 15s. o'n harian ni), ac yn ganlynol ni chollodd

ddim amser i orphen ei gydundeb ysgyraun (Matt. xxvi.

14-16, 20-25, 47-50). Ond ar y dydd canlynol, pan
welodd fod yr lesu wedi ei gondemnio, ' dug drachefn y
deg ar hugain arian i'r arch-oíFeiriaid a'r henuriaid, gan
ddywedyd, Pechais, gan fradychu gwaed gwirion ; ac

wedi iddo daflu yr arian yn y deml efe a aeth ac a

ymgrogodd ' (xxvii. 3-5). Ond y mae anghysondeb
ymddangosiadol rhwng y cyfrif hwn a'r un a roddir gan
Pedr yn ol darluniad Luc: 'Ac wedi yragrogi, efe a dorodd
yn ei ganol, a'i holl ymysgaroedd ef a dywalltwyd allan

'

(Act. i. 18). Efallai nas gallwn trwy brofion pendant
gysoni y ddau adroddiad hyn, ond digon yw, cybelled ac

y sylfaenir unrhyw wrthddadl ar yr anghysondeb yra-

ddangosiadol rhyngddynt, os gallwn íFurfio unrhyw dyb-
iaeth a'i gwnant yn gyson â'u gilydd. Yn awr gellir

tybied, ar ol i Judas yragrogi, i'r rhaff", neu pa beth bynag

y cylyraid hi wrtho, dori, a gallasai yntau syrthio gyda
chymaint o force fel y cafodd niwed yn ei fol, nes i'w

ymysgaroedd gael eu ty wallt allan.

2. JuDAS, brawd i lago, ac un arall o ddisgyblion Crist

(Luc vi. 16 ; loan xiv. 22), ac ysgrifenydd yr epistol a
ddug ei enw. [Apostolion.]

3. JuDAS Gahlea, yr hwn, ' yn nyddiau y dreth ' dan
Cyrenius, rhaglaw Syria, ' a drodd bobl lawer ar ei ol

;

yr hwn a laddwyd, a chynifer oll a ufuddhasant iddo a
wasgarwyd ' (Act. v. 37). Dyna'r hanes roddir am dano
gan Gamahel. Darfu yr luddewon, er iddynt ar y cyntaf
wi-thwynebu y trethiad, ymostwng iddo trwy gynghor
Joazer yr arch-offeiriad ;

' etto,' medd Josephus, 'yr oedd
un Judas, GaUlead, o ddinas a elwir Gamala, yr hwn,
gan gyraeryd gyd ag ef Sadouc, Pharisead, a ddaeth yn
selog i'w cyftroi i wrthryfela, y ddau yn dweud nad oedd

,
eu trethiad.ddim amgen nac arweiniad i raewn i gaeth-
iwed, ac yn annog y genedl i honi ei rhyddid. Cyfododd
pob njath o ddrygau oddiwrth y dynion hyn, a threidd-
iwyd y wlad gan yr athrawiaeth hon i raddau anghred-
adwy. O hyn yr olrhain Josephus, i fesur helaeth, yr
holl draUodion a ddygwyddodd wedi hyn i'r luddewon,
hyd nes y cyrhaeddasant eu pen yn ninystr Jerusalera,

llosgiad y dernl, ac anrheithiad y wlad (Joseph. Ant{q.

xviii. 1). Ni rydd un hanes am wasgariad Judas a'i

ganlynwyr, ond sylwa fod ei ddau fab, lago a Simon,
wedi eu croeshoeho trwy orchymyn y procurator, Alexan-
der Tiberius (xx. 5); ond yr oedd hyn rai byneddau ar
ol i Gamahel draddodi yr araeth hon.
Yr oedd Judah yn enw cyffredin yn rahhth yr ludd-

ewon, gan nad yw ond ff'urf arall o Judah.

JUDE'A, un raniadau mawrion Canaan ar ol caeth-
iwed Babilon. Y gair Hebraeg yw "lìn*, ac yn deilHaw
oddiwrth rnìn', Judah. Cyfarfyddir ag ef gyntaf fel

gair Caldeaidd yn Dan. ii. 25 ; v. 13 ; vi. 13, lle yr oedd
trigolion Babilon y siaradwyr. Yn y cyntaf a'r diweddaf
o'r adnodau hyn cyfieithir y gair yn y C. S. yn Judah

;

yn yr ail yn Jewry (gwel hefyd Ezra v. 1). Arferid ef,

raae yn debygol, ar y cyntaf gyda golwg ar wlad neu
deyrnas Judah. Y cyntaf i'w ddefnyddio mewn ystyr
newydd a rawy penderfynol yw 'Tatnai, y llywodraetliwr

ar yr ochr hyn i'r afon,' yr hwn a sonia am 'dalaeth
Judea,' gan ei gwahaniaethu hi felly oddiwrth ei lywod-
raeth ei hun. Dynia y waith gyntaf hefyd i'r gair Jndea
gael ei ddefnyddio yn ein cyfieithiad cyff'redin. Gwneir
cyfeiriad atti hefyd fel talaetli o yraerodraeth Persia

(Neh. xi. 3; gwel Dan. vi. 1; Esther i. 1). Yn 1 Maccab.
X. 30 a xi. 28 enwir 'gwlad Judea' fel un wahanol oddi

wrth ' wlad Saraaria a Gahlea.' Ar ol i'r wlad ddyfod
yn ddarostyngedig i lywodraeth y Pthufeiniaid darfu

iddynt appwyntio Herod yn frenin Judea (Joseph. Ant{q.

xiv. 14. 5); a gwnawd ychwanegiadau helaeth at ei

deyrnas ar y dwyrain a'r gorllewin i'r lorddonen (Joseph,

Äntiq. XV. 10. 3; Wars, i. 20. 3, 4). Yn ei ewyllys

gadawodd Judea i'w fab Archelaus, a Galilea a Perea i

Herod Antipas {Antiq. xvii. 8. 1). Yr oedd Archelaus yu
dywysog anrahoblogaidd iawn, a raawr gaseid ef gan yr

luddewon—amgylchiadau a esponiant Matt. ii. 22. Heb-
law hyn, yr oedd Judea, Samaria, ac Idumea, wedi eu

rhoddi iddo gan y Bhufeiniaid {Antíq. xvii. 11. 4; ond ar

ol teyrnasu naw neu ddeng mlynedd, amddifadwyd ef o'i

deyrnas, a chafodd ei alltudio i Vienne yn Gaul. Cafodd
Judea ar ol hyn ei Ilywodraethu gan raglawiaid Pthuf-

einig ; ond parhai Herod i deyrnasu yn Galilea, a'i frawd

Phylip yn Iturea a Trachonitis, a Lysanias yu Abilene.

Y cyfryw oedd rhaniad a Ilywodraethwyr y wlad pan
ddaeth loan Fedyddiwr ' gan bregethu bedydd edifeirwch

er maddeuant pechodau' (Luc iii. 1-3). Ni chynwysai
Judea ond y rhan ddeheuol o'r wlad, yr hon efallai a

gyfattebai i ryw fesur i hen deyrnas Judah. Gorweddai
Samaria ar y gogledd, ac yn gyfleuedig yn y cyfeiryd

hyny rhwng Judea a Galilea. A dyna y rheswm paham
yr oedd yn rhaid i Giist i fyned trwy Samaria pan yn
teithio o Judea i Galilea—amgylchiad a gyfeirir atto

amryw weithiau yn yr Efengylau (loan iv. 3-5, 43 ; Luc
ix. 51-53 ; xvii. 11); er nad oedd y Samariaid yn gyn-

wysedig yn ei gomisiwn, na chwaith yu yr un roddodd eí

ar y cyntaf i'w ddisgyblion (Matt. x. 5, 6 ; xv. 24). Yn
yr hanes hyn ara raniad y wlad mae genyra esponiad ar

aragylchiad a gymerodd le pan oedd ein flarglwydd ar ei

brawf Dygwyd ef gan yr arch-offeiriaid a'r henuriaid

ger bron Pilat, yr hwn oedd yn parhau i fod yn rhaglaw

Judea ; ond gan i Herod ddyfod i Jerusalem yr amser

yraa, sef adeg un o brif wyliau'r luddewon, a chan i Pilat

ddeall taw Galilead ydoedd y dyn, ' a phan wybu efe ei

fod o Iywodraeth Herod, efe a'i hanfonodd ef at Ilerod'

(Luc xxiii. 6, 7). Yr ydyra yn gweled oddiwrth yr

amgylchiadau hyn fod Judea a Galilea dan lywodraeth-

wyr hollol wahanol, fli"aith ac nad ydyw wedi ei deall yn
eglur gan lawer o ddarllenwyr.

JU'NIA, un a ddychwelwyd yn foreu at Gristionog-

aeth, ac yn raeddu cryn enwogrwydd yn mhlith yr apos-

tolion (Rhuf xvi. 7). Ond pa tui ai dyn neu ddynes, a
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gwraig Andronicus, ydoedd y person at ba un. y danfou-

odd Paul ei gyfarchiadau, sydd bwnc nas medrwn ei

benderfynu.

JU'PITER, duw mawr yr hen genedloedd. Efallui

fod yr enw yn deilliaw oddiwrth Jao, Jeve, neu Jeliofah,

a pater, tad. Yr oedd yr enw Jupiter yn mhhth y
Lladiuiaid, a Zeus yn mhlith y Groegiaid, mor gyíFredin

a Baal yn y Dwyrain. Yr oedd tri Jupiter yn enwedig

o enwog—mab ^ther, mab Coelus, ond yn benaf mab
Sadwrn. Dywedir fod ei dad yn frenin Crete o gylch

amser Moses, neu efallai 300 o flyneddau yn ddiweddar-

acli, ac iddo wneud cynyg i ladd ei holl blant. Paa y
darfu Jupiter, yr hwn a ddygwyd i fynu yn ddirgel,

gyrhaedd ei feintioli, yspeiliodd ei dad o'i deyrnas, ac

ymddengys ei fod yn vin o'r adynod mwyaf anllad a

godinebus a anadlodd erioed. Credai y paganiaid, fodd

bynag, y meddai lywodraeth nef a daiar, ac iddo roddi

i'w frawd Neptune lywodraeth y môr, ac i Pluto lywod-

raeth y gororau uffernol. Nid ymddengys y gwyddai'r

luddewon am Jupiter neu Zeus hyd amser Alexander

Fawr, Darfu i Antiochus Epiphanes gysegru teml Jeru-

salem i Jupiter Olympius, a'r deml Samariaidd ar Fyn-
ydd Garizim i Jupiter amddiffynwr dyeithriaid (2 Maccab.

vi. 2). Efallai taw ar gyfrif ei ddifrifoldeb a'i agwedd
fawreddog y cafodd Barnabas ei gymeryd am Jupiter yn
Lystra (Act. xiv. 11, 12).

JUT'TAH, yn uehau Judah (Jos. xxi. 16). Ystyria

Robinson taw yr un Ue yw Yutta, yr hwn a orwedd
ychydig íìlltiroedd ar y dehau i Hebron, a Juttah (ii.

190, 195, 628).

K

KA'DESH, neu CA'DES. 1. Rhan o wlad yn Arabia

Gerygog. Cyfarfyddir â'r enw gyntaf yn Gen. xiv. 7

;

xvi. 14 ; XX. 1. Efallai mai rhan ydoedd o anialwch

Paran, neu hyd yn od enw arall arni. - Hysbysir ni

ddarfod i'r yspiwyr a ddanfonasid i chwilio gwlad Canaan
ddychwelyd at Moses ac Aaron i ' Cudes, yn anialwch

Cades' (Num. xiii. 26). Ymddangosai hefyd fel taw yr

uu Ile oedd Cades ac anialwch Siu. Yn hanes taith yr
Israeliaid yn niífuethwch Arabia dywedir : 'A chychwyn-
asant o Eziou-geber, a gwersyllasant yn anialwch Siu

;

hwnw yw Cades' (xxxiii. 36). Oud oddiwrth adnodau
eraill ymddaugosai fel pe buasai Cades yn anialwch Sin.

Yn xxvii. 14 yr ydym yn darllen am 'ddwfr cynnen
Cades, yn anialwch Sin' (gwel hefyd xx. a Deut. xxxii.

51). Ar ol i'r genedlaeth o Israeliaid a ddaeth allan o'r

Aipht gael ei thyngedu i drengu yu yr anialwch fel cosb

am ei grwgnachrwydd ar ddychweliad yr yspiwyr, dywed
Moses am danyut : 'Ac arosasoch yn Cades ddyddiau
lawei*, megis y dyddiau yr arosasoch o'r blaen ' (Deut. i.

46). Mae y geiriau hyn yn awgrymu arosiad am gryn
yspaid o amser ; efallai iddynt aros yn y rhan hon o'r

wlad y rhan fwyaf o'r deunaw mlynedd ar hugain canlynol
(Deut. ii. 14). Cawu hwynt yno hyd nes cychwyn un
\vaith yn ychwaneg ar eu taith i Ganaan ar ddiwedd y
y cyfnod hwnw : 'A meibion Israel, sef yr hoU gynnull-
eidfa, a deithiasant o Cades ac a ddaethant i Fynydd
Hor' (Num. xx. 22).

2. Dinas yn nherfyn eithaf brenin Edom (Num. xx.

16), ac yn ddiamheu yn anialwch Cades. Efallai taw'r

fíaith fod anialwch a dinas o'r enw Cades sydd wedi
achosi dyryswch ymddangosiadol yn yr adroddiadau
uchod, ac y gelwid Cades ar yr aniahvch pan y golygid

y ddinas.

Ymddengys yn eglur mai yr un Ile ydyw Cades a
Cades-barnea. Yn Num. xiii, 3 dywedir taw o anialwch

Paran y darfu Moses aufon yr yspiwyr i chwilio gwlad
Canaan, ac yn ad. 26 iddynt ddychwelyd i 'Cades yn
anialwch Paran,' yr hwn yn debygol a arwyddai ddinas

Cades. Ond yn xxxii. 8 dywed Moses : 'Aufonais hwyut
Cades-barnea' (gwel hefyd Deut. ix. 23 ; Jos. ^i^. 17);

ac ymddangosai hefyd taw i Cades-barnea y darfu iddynt

ddychwelyd (cydm. Jos. xiv, 6 a Nutn. xiv. 30), Mae

y geiriau Cades a Cades-barnea yn cael eu cymeryd y
naill am y Ilall (Num. xiii. 26 ; Deut. i. 19). Dywedir
fod Cades-baruea yn daith un diwrnod ar ddeg o Horeb
ar hyd fíbrdd Mynydd Seir (Deut. i. 2). Cyfeiria hyn,

mae'n debygol, at y pellder cyfíredin a deithid, Ond
rhaid y cymerai yr Israeliaid, fel corph mawr o bobl, lawer

rliagor o amser. Gwersyllasaut mewn un ar hugain o

lefydd gwahanol cyn cyrhaedd Cades (Num. xxxiii. 16-36;

cydm. hefyd x. 11, 12 ; xx. 1).

KA'NAH, CA'NAH, neu Nant yr Ilesg. 1, Afon
fechan a ranai rhwng Ilwythau Ephraim a Manasseh, ac

a red i Fôr y Canoldir heb fod.yn mhell o Cesarea (Jos.

xvi. 8 ; xvii. 9, 10).

2. Dinas berthynol i Iwyth Aser, ac yn gyfleuedig, fel

y tybir, yn nghyfeiryd Sidon (Jos. xix. 28). Golyga
Dr. Robinson taw yr un lle ydyw a phentref Kauah, yr

hwn sydd yn gorwedd ychydig filltiroedd ar y dehau-

ddwyrain i Tyrus. Mae yn bresenol yn bentref mawr
Ilewyrchus (Robinson, lìes. iii. 384).

LA'CHIS, hen ddinas a berthynai i'r Canaaneaid, a
chwedi hyny yu eiddo Ilwyth Judah. Yr oedd Lachis

yn un o'r breninoedd a ymunasant ag Adoni-zedec brenin

Jerusalem yn ei ymosodiad ar Gibeon, yr hwn a orchfyg-

wyd mewn raodd enwog gan Josua, ac a laddwyd ganddo
(Jos. X. 1-39; XV, 39), Yr oedd Lachis yn un o'r 'diuas-

oedd cedyrn' a adeiladodd Jeroboam (2 Cron, xi. 5, 9).

Pan y darfu gweision Auiasiah 'gydfwriadu yn ei erbyn

ef yn Jerusalem, efe a fíbdd i Lachis, ond hwy a anfouas-

^nt ar ei ol ef i Lachis, ac a'i lladdasant ef yno ' (2 Bren,

xiv, 19), Yn uheyrnasiad Hezeciah, daeth Sennacherib

i fynu yn erbyn holl ddinasoedd caerog Judah, ac a'u

hennillodd hwynt, Danfonodd Hezeciah atto i Lachis i

hysbysu ei ymostyngiad iddo, gan dalu teyrnged iddo,

ond er hyny darfu i frenin Assyria ddanfon o Lachis ei

gadbeniaid ' ynghyd â IIu mawr yn erbyn Jerusalem,' y
rhai a draddodasant iddo y geuadwri fwyaf fíioen-uchel

a thramgwyddus ; ond daeth Tirhácah breuin Ethiopia

(Cus) i fynu yn ei erbyn, ac angel yr Arglwydd a daraw-

odd ei luoedd, a bu gorfod iddo yntau ddych^yelyd i'w

wlad ei hun, Ile y cafodd wedi hyny ei ddirgel lofruddio

gan ddau o'i feibion ei hun (2 Bren, xviii, 13-37; xix.

8-13, 35-37), Wedi hyny Nebuchodonosor breuin Babi-

lon a ddaeth ' yn erbyn holl ddiiiasoedd Judah y rhai a
adawsid,' ac yn mhlith eraill Lachis (Jer, xxxiv, 1, 7;
gwel hefyd Micah i. 13), Dyedir fod Lachis yn gyfleu-
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edig yn neheu-orllewin Cunaan, oiid y mae ei safle priodol

yn bresenol yn anadnabyddus. Nid ydys wedi dyfod o

hyd i'w holion (Robinson, Ees. ii. 383, 389).

LA'MEOH, disgynydd o Cain trwy Methusael. Efe

ydyw y cyntaf a wyddys am dano a ddarfu ymbleseru

mewn amlwreicaetli, gan iddo gymeryd dwy wraig, Adali

a Silah. O Adah fe gafodd ddau fab—Jabal, 'yr hwn
oedd dad pob preswylydd pabell a phercheu aiiifail

;

' a

Jubal, 'yr hwn oedd dad pob teimlydd telyn ac organ.'

O Silah y cafodd Tubal-Cain, 'gweithydd pob cywrein-

waith haiarn a phres' (Gen. iv. 18-22).

LAODICE'A, prifddinas Phrygia Pacatiana, yn gyf-

leuedig ar yr afon Lycus, ar y gorllewin i Colosse a'r

dehau i HierapoHs, ac yn yr hen amserau yn un o'r dinas-

oedd mwj'af yn Asia Leiaf (Eoseu. Geog. iii. 46).

Cafodd yn aml ei niweidio neu ei dinystrio gan ddaiar-

grynfeydd, ond cai ei hailadeiladu drachefn. Oddiwrth

chwiliadau teithwyr diweddar ymddengys iddi gael ei

hadeiladu ar fryn volcanic o uchder cyfifredin, ond o gryn

led. Mae ei hadfeihau yn profi ei bod yn ddinas fawr.

LAODICEA.

gyfoethog, ac ysplenydd. 'Nis gall,' medd Mr. Hamilton,
' dim fod yn fwy anghyfaneddaidd a phruddaidd yr olwg
arno na safle Laodicea. Nid oes dim yn nghymeriad y
tir y saif arno i ysgafnhau unff"urfedd difywyd ei fiyniau
tonog a diffrwyth. Gyd ag ychydig eithriadau, nid y

w

ei hadfeihau llwydion ac eang-wasgaredig yn meddu dim
teilyngdod adeiladol i dynu sylw y teithiwr. Mae hoU
safle yr hen ddinas wedi ei guddio ag adeiladau dadfeil-
iedig, yn mhhth y rhai y canfyddir safleoedd amryw.
demiau a gwaelodion eu colofnau yn eu lle. Yn mhhth
y gweddilhon mwyaf dyddorol geUir cyfrif gweddillion
dwfr-ffos yn dechreu yn agos i gopa bryn isel ar y dehau.
O'r bryn yma croesai y dwfr-flbs ddyffryn cyn cyrhaedd
y dref ; ond yn lle cael ei chario ar ben bwau uchel, megis
yr oedd arferiad y Rhufeiniaid, arweinid y dwfr trwy
bibau ceryg mawrion. Croesai y dyffryn mewn pibau
cyffelyb hyd nes cyrhaedd ei uchder blaenorol yn y
dref

; ac felly yn profi fod yr hynafiaid yn gwybod am y
ddeddf hono i ddwfr trwy ba lui yr esgyn oyfuwch a'i

darddle pan wedi ei gyfyngu mewn pib neu ädrain o

nerth digonol' (Hamilton, hes. i. .51.5, 516). 'Crwydrais,'

medd Mr. Benjarnin, cenadwr Americanaidd, 'yn mhlith

y gweddillion hyn gyda theimladau cymysgedig o edmyg-
edd a phruddeidd-dra. Nis gwelais yn un man yn
mhlith adfeiliau dinasoedd Groeg anghyfanedd-dra mor
orwych. Mae pentyi-au ar ben pentyi-au o furiau anferth,

bwäu, a cholofnau, a chwareudy dirfawr ei eisteddleoedd
mai-mor yn gyfan ; oud nid oes yn aros gymaint ac un
enaid o'r eglwys glaiar i adrodd trwy ba ìoddion neu ar

ba amser y goddiweddwyd hi gan y dinystr rhagfyneo'-

edig' {Amer. Miss. Iler. 1848, 313).

I)ygwyd Cristionogaeth yn foreu i Laodicea, ond nis

gwyddys gan bwy. Mae Paul yn cyfeirio at eglwys yno
yn ei lythyr at y Colossiaid (ii. 1 ; iv. 6). Yr oedd yn
un o saith eglwys Asia at y rhai y danfonodd lesu Grist
genadwri ddifrif-ddwys trwy ei was loan. Darlunir hi

yn houo fel mewn cyflwr ysprydol truenus iawn (Dat. iii.

14-22). Gan fod Laodicea wedi ei hadeiladu ar dir

volcanic, darfu i'r amgylcliiad hyn achosi ffurf neillduol y
rhybudd a roddwyd; o'r hyn Ueiaf, ymddengys rhywbeth
neillduol o briodol ynddo :

' Mi a adwaen dy weithred-
oedd di, nad ydwyt nac oer na brwd, mi a'th chwydaf di

allan o'm genau.' Gelwir Laodicea yn bresenol yn Eski-
Hissar gan y Tyrciaid.

LE'FI, trydydd mab Jacob o Leah, a anwyd ynghylch
1750 c.c. Ymunodd â Simeon i lofruddio y Sichemiaid,

ac oherwydd hyny cyhoeddodd ei dad wrth farw y gwas-
garid ei had yn mhlith y Ilwythau Hebreaidd yn Ngha-
naan (Gen. xxxiv. 25-31; xlix. 5-7). Ganwyd ef, yn ol

yr amseiyddiaeth cyffredin, ynghylch pum mlynedd cyn
genedigaeth Joseph, a chan iddo fyw 137 o flyneddau,

mae yn rhaid ei fod wedi ei oroesi am tua dwy flynedd
ar hugain (Gen. xxix. 34 ; xxx. 22-24 ; 1. 27 ; Exod. vi.

16). Yr oedd ganddo dri mab—Gerson, Cohath, a Merari
—a merch a elwid Jochebed, yr hon oedd gwraig Amram,
ei nai, a mam Moses ac Aaron :

' Dyma hefyd enwau
meibion Lefi, yn ol eu cenedlaethau ' (Exod. vi. 16-25).
Llwyth Lefi, pan ddaethant allan o'r Aipht, oedd y lleiaf

o lawer o'r llwythau Hebreaidd, gan na chynwysai ond
22,000 o wrrywaid o fis oed ac uchod (Num. iii. 43).

Appwyntiwyd Aaron a'i ddisgynyddion gwrryw yn offeir-

iaid. Yr oedd y rhelyw o'r Uwyth—y Gersoniaid, y
Cohathiaid, a'r Merariaid, yn cynwys disgynyddion Moses
—yn ffurfio dosparth o is wasanaethwyr i gymeryd gofal

y tabernacl, y deml, a'u dodrefn ; i gynorthwyo yr offeir-

iad, ac i ddysgu y bobl (Deut. xxxni. 10; 1 Cron. xiii.

14-17). Nid oedd gan Iwyth Lefi, fel y Ilwythau eraill,

un rhan neillduol o Ganaan yn etifeddiaeth. Gan eu bod
wedi eu hajjpwyntio i weini mewn pethau santaidd, nid
oeddynt i gymeryd rhan yn ngwaith agorchwylion bydol

y Ilwythau eraill ; ond rhoddid iddynt ddegwm a blaen-

ffrwyth tir eu brodyi'. NeiIIduwyd wyth diuas a deugain
yn drigleoedd iddynt, a'u pentrefi i'w hanifeiliaid a'u da,

y rhai a elwid gan hyny yn ddinasoedd y Lefiaid. Yr
oedd y rhai hyn wedi eu gwasgaru yn mysg y deuddeg
Ilwyth. O'r rhai hyn rhoddwyd tair ar ddeg i'r offeiriaid,

a phymtheg ar hugain i'r Lefiaid a ehvid felly yn gyfl'-

redin (Num. xxxv. 6-15; Jos. xiv. 4; xxi. 1-42). Ap-
pwyntiwyd chwech o'r dinasoedd hyn, tair bob ochr i'r

lorddonen, yn ddinasoedd noddfa. Ile y gallai y Ilofrudd

difwriad ddianc a chael noddfa rhíig ei erlidwyr, a'i ddio-

gelu rhag dial personol (Deut. xix. 1-10 ; Jos. xx.)
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I

LEFI'ATHAN, megis y darlunir ef gan Job yn pen.

xli., a gymerir yn gyffredin, ac yn gywir hefyd feddyliem

ni, am y crocodile. Mae naturiaethwyr yn rhanu croco-

diliaid i amryw rywogaethau, oud mae'n debygol taw at

grocodile y Nile, neu at rywogaeth o hono, y cyfeiria Job.

Bydrychwil {làard) o faintioh anferth ydyw y crocodile,

wedi ei orchuddio gau gènau, y rhai ydynt debyg i grys

mael, a chwedi eu gosod ar eu gilydd mor ofahis, ac mor

galed, fel na wna ergyd o ddiyll ddim meuu arnynt.

Mae ei draed wedi eu cynysgaethu â chrafangau cryfion

llym ; a safn anferth, yn ymagor cybelled a'i ghistiau,

gan ddangos dwy res o ddannedd fel llawlif, gímffifto yn
eu gilydd pan yn gauedig. Mae y llygaid yn fawrion, ac

yn sefyll allan, a chwedi eu gosod ar gopa ei ben, a chwedi

eu cuddio gan bilen fel sydd gan rai adar; raae y clustiau,

y rhai sydd uwchlaw iddynt, wedi eu cuddio hefyd gan

bileuau, a hollt yn y canol trwy eu holl hyd. Mae yr

holl gorph yn orlawn o sawyr ciyf o fush, efallai i ry-

buddio ei ysglyfaeih ei fod yn nesau.

Os gwnawn eithriad o'r cawrfil, y rhinoceros, a'r dwfr-

farch, mae y crocodile yn fwy ei faintioli nac im creadur

daiarol arall. Nid oes un pysgodyn a fynycha ddwfr

croew yn gymaint o faintioli ag ef, a dim ond ychydig o

rywogaethau a berthynant i'r moroedd. Nid yw y rhai

mwyaf ddim Ilai na deg troedfedd ar hugain o hyd, ac

y mae un o hanner y maintioli hyny yn bum troedfedd

o amgylchedd.
Mae pob rhywogaeth o grocodiliaid yn gallu byw mewn

dwfr ac ar dir sych. Ei drigle naturiol, fodd bynag, sydd

yn y dwfr, oblegid prin y treulia un rhan o bedair o'i

fodolaeth ar y tir. Ymylon lleidiog a hesg tewion glen-

ydd afonydd tawel ydynt ei ddewis fanau ; ac weitliiau

canlyn afonydd hyd o fewn cyrhaedd y Ilanw. Mae golwg
drymaidd, gysglyd arno, ac ymddengys fel pe byddai ei

brif fwyniant yn gynwysedig mewn gorphwysfa ddidor.

Pan yn gadael y dwfr symud yn araf, ac yn gyffredin

yn ei union syth, ei fol yn aml yn Uusgo y Jlawr, a'i ben

yn gyffredin yn ddyrchafedig o'i flaen. Pan yr ymlid

ysglyfaeth, nofia yn esmwyth a distaw, a bron yn gyd-
wastad â'r dwfr, hyd nes dyneso y man Ue daw rhyw
greadur yn byw ar dir sych i dori ei syched. Nid oes un
modd i ddianc rhagddo wedi unwaith yr ymaflo yn ei

ysglyfaeth ; nid yw byth yn llaesu ei afael ; mae hyd yn
od lcvers cryfion w^edi eu gyru rhwng ei foch-gernau i'r

dyben hyny wedi profi yu aneffeithiol. Os ymeifl mewn
cragen-granc {tortoise), cyfyd ei ben uwchlaw y dwfr, a

chyda nerth annhurniadol ei ddannedd dryllia y gragen

yn chwilfriw. Os anifail mawr ydyw, megis ceffyl neu
ych, gwna y ci'ocodile ymaflyd ynddo gerfydd ei ffroenau,

a'i lusgo dan y dwfr er ei foddi. Dywedir taw dynion,

yn enwedig negroaid, ydyw ei ddewis ysglyfaeth ; mae
hefyd yn wancus ani gnawd cwn ; ac mewn canlyniad mae
y negroaid sydd yn arfer hela crocodiliaid yn arfer curo

cwn, er mwyn i'w Ileisiau ei ddenu allau o'i gyrchleoedd.

Wedi i'r j'sglyfaeth gael ei foddi, mae yn cael ei gymeryd
i iyw dwÌI neu dderbynle dan y dwfr, Ue y gadewir iddo
i bydru cyn y byddo iddo gael ei fwytta. Nid yw y
crocodile hanner mor wisgi ar y tir ac yn y dwfr, hyd yn
od pan yn ymlid ei ysglyfaeth. Gall dyn a red yji gym-
rnedrol gyflyra ddianc rhagddo, yn enwedig trwy droi yn
aml yn ol ac wrthol, gan y profa y crocodile anhawsder
mawr i droi.

Mae y crocodile yn ymliosogi trwy wyau bychain iawn
mewn cydmariaeth i'w faintioli anferth, cauys nid ydynt
fawr fwy na rhai gwydd. Fel Ilawer o greaduiiaid niw-
eidiol eraiU, ac mor neillduol agored i ddinystr, y mae
yn eppilgar iawn, er fod Ile i gredu nad yw yn Ilawn
cymaint felly ac yr ydys wedi arfer ei ddarlunio. Mae
yn ffaith hynod fod y gwrrywaid yn Uawer mwy lliosog

na'r bennywaid ; ac oddiwrth hyn ac amgylchiadau eraill

cesglir fod y crocodile yn arfer amlwreicaeth. Mae
brwydrau ffyrnig am y bennywaid yn cymeryd Ue yn

y dwfr ar ainser eppila ; a'r gwrryw, wrth ddangos byw-
iogrwydd mwy na chyffredin, a ddengys ei gariad at y
fennyw trwy chwyrnu yn echrydus. Mae y fennyw yn
claddu ei hwyau yn y tywod, gan adael iddynt ymddeor
ti-wy wres yr haul.

Oni bai fod ffrwythlonedd y creaduiiaid mwy grymus
a dinystriol yn cael ei Iluddias gan naill a'i ymosodiadau
gelynion cyhoeddus, neu eu tueddrwydd eu hunain i

drengu, gwnaent yn fuan oresgyn y ddaiar. A dyna
paham fod y rhan fwyaf o honynt wedi eu cyfyngu o fewn

terfyn cymmedi'ol ; fod dinystr yn gymesur â Uiosogiad,

ac weithiau trwy fwyafiaeth y blaenaf fod rhywogaeth
gyfan yn cael ei difodL Mewn rhai manau a flinid gan
bresenoldeb y crocodile, mae wedi ei Iwyr ddinystrio, ac

mewn Ileoedd eraiU nid yw ei yraddangosiad ond anaml.

Pan yn ifanc, mae yn agored i drengu trwy gael ei wasgu
i farwolaeth gan y fennyw, neu ei fwyta gan y gwrryw.
Mae math o granc a fynycha y Nile yn gwneud hafog

yn rahlith y rhai ifeinc. Mae gelyniaeth yr ichneumon
wedi cael ei adrodd oddiar yr araseroedd rawyaf hynafol

;

ac er ei fod yn araheus pa un a ydyw yn dinystiio y
crocodile ei hun, ni wyddora o leiaf ei fod yn distrywio'r

wyau. Yn y ffyrdd hyn raae rhif y creaduriaid dychryn-

llyd hyn yn cael eu cadw lawr yn nechreu eu bywyd;
ond hyd yn od ar ol cyrhaedd cyflawn oed mae iddo

lawer o elynion, dyu yn enwedig, y rhai a leihant ei ri£

Er fod ei gorph wedi ei oi'chuddio à chènau yn ei wneud
yn anmhosibl i ficìet blwm i'w dreiddio, y raae yn fwy
clwyfadwy yn ei fol, ac y raae bwlet wedi ei saethu lawr

i'w ei wddf neu i'w lygaid yn farwol. Gwna harpoons

a gwaewftyn dreiddio ei gorph ac achosi clwyfau raarwol

jjan eu teflir gan ddwylaw medrus. Mae llawer o ddyf-

eisiadau yn cael eu mabwysiadu, hyd yn od gan ddynion

mewn sefyllfa farbaraidd, er dinystrio y creadur arswydus

hwn.
. Gwnai trigolion Thebes, yn agos i 500 o flyneddau cyn

y cyfuod Cristionogol, gyfrif crocodiliaid llyn Moeris yn
gysegredig. Allan o nifer a ddofid dewisid un yn neiU-

duol, yr hwn a gai ei besgi a'i gadw yn ofalus. Crogld

addurniadau o aur neu emau wrth ei glustiau, ac addurnid

ei draed blaen â dolenau neu gadwyni fel math o freich-

ledau. Pan drengai y crocodiliaid hyn peraroglid hwynt
neu fe'u cyfleid hwynt mewn llefydd cysegredig ; ac

hysbysir ni fod dinasoedd wedi eu cysegru iddynt {Edi'n.

Éncyc. vii. 354). Efallai y cyfeiriai Paul at waith yr

AipÌitiaid yn addoli y crocodile, ac at wrthrychau eraill

o'u haddoliad, yn Rhuf i. 23.

Yn Esa. xxvii. 1 ymdden^ys y defnyddir lefiathan fel

arwyddlun o'r Aipht (gwel ad. 12), efallai hefyd o Assyria

(gwel ad. 13). Mae yn amlwg fod cyfeiriad at grocodile

y Nile o dan yr enw pn (C. C. drat'g) yu Esa. li. 9 ; Ezec.

xxix. 3, 4 ; xxxii, 2, 3 (C. C. morfil).



LIB'ANUS. 360 LIB'ANUS.

Nid ydym yn canfod un anhawsder i ddeall am lefi-

athan yn Ps. lxxiv, 1 4 y crocodile ; mae y cyd-destun

yn cyfeirio at yr Aipht ; ond yr ydym yn teimlo anhaws-

der i ddeall y gair yn yr ystyr hyny yn Ps. civ. 26, lle yr

ymddengys y golygid rhyw anghenfil perthynol i'r môr.

Eíallai nad oedd gan yr Hebreaid un enw am y rhyw-

ogaeth, gan na feddeut ond ychydig wybodaeth am drig-

olion y dyfnder, ac yn ganlynol gallasai y Psalmydd
roddi iddo enw y mwyaf echrydus o greaduriaid afon.

Mae llawer wedi meddwl y galhisai lefiathan arwyddo
nid y crocodile, ond y morfil. Mae y darluuiad yn Job,

fodd bynag, tra yn taro y crocodile yn y rlian fwyaf o'r

raanyhon, gyd á'r eithriad o ychydig amgylcliiadau, yn
gwbl anghymwysiadol at y inorfil. Heblaw hyny mae'n

anliebygol iawn fod gan Job, yr hwn a diigai yn ngwlad
Uz, unrhyw wybodaeth am y morfil ; ti'a, os nad ydoedd
wedi ei weled, y gallasai fod wedi clywed llawer am y
crocodile.

LIB'ANUS, cadwyn neu res o fynyddau yn ngogledd

Palestina. Mae yn gynwysedig o ddau ddrum mawr.

(iul.Wlí Alt I.IUANts o I:LI,1..

Libanus yn unig y gelwir y prif ddrum, yr hwn a orwedd
tua Môr y Canoidir, ac yn rhedeg i'r gogledd o TriiJoU; y
Ilall, yr hwn a edrych tua'r dwyrain, a elwir Anti-Lib-
anus. Rhwng y ddau mae'n gorwedd ddyffiyn godidoo-
a elwid gynt Ccele-Syria, yn yr hwn y seflii dinas Baaf-
bec (a gyfenwid hefyd Heliopolis, neu 'Ddinas yr Haul'),

. yn awr yn adfail gorwych, ynghyd â Ilawer o drefydd a
phentrefi eraill, ac yn yr hwn y rhed trwy y rhan fwyaf
o'i hyd yr afon Leontes, yr hon wedi hyn a ymarllwys i'r

môr ar y gogledd i Tyrus. Yn y dehau, yn agos i Has-
beiya, mae bryniau a godreuon y ddau ddrum yn ym-
ddangos yn myned yn un, gan bron gau y dyffryn. Mewn
íFaith, nid oes ond cwm cul wedi cael ei adael rhwng yclogwyni serthion, y rhai ydynt mewn ambell fan yn
uchel iawn. Cyfeirir at y dyflfryn hwn yn Jos. xi. 17
(Robinson. lies. iii. 344, 34.5).

Er y gelwir yr hoU gadwn yn Fynydd Libanus, fel
pe byddai ond un mynydd, etto mae y mynyddau neillduol
yn Iliosog, ac a adwaenir wrth enwau unigol neu leol.
Mae i Libanus un drum hir difwlch, fel cefn pysgodynj

yn cyrhaedd o Jebel-Richan ar y dehau, ac yn myned
uwch uwch hyd at bigyn y cedrwydd. Mae yr ochr
orllewinol yn llawer lletach ac yn llai .serth na'r un dwyr-
einiol ; mae ei uwchder o'r gwaelod ar yr ochr hyn yn
3000 droedfeddi yn fwy nac ar yr ochr arall. Gorwedd
mewn gwastadedd eangach, Ile mae daiar frasach a mwy o
drin arni, ac y mae yn llawn pentrefi; tra nad oes braidd
ddim o'r cyfryw bethau i'w cael ar yr ochr orllewinol.

Achosir y prif wahaniaeth gan rif a chymeriad y fírydiau.

Tra nad yw y rhai hyn ar yr ochr ddwyreiniol ond ychydig
a bychain, mae y llechwedd gorllewinol wedi ei dyllu a'i

rychio gan gawgiau ac agenau gorwych afonydd mawrion.
Mae fírwythlondeb rhan uchaf Libanus yn cael ei achosi
yn benaf gan gyflawnder mawr o ddwfr. Mae fíynonau
a fíi-ydiau. yn tori allan yn mhob man ; mae hyd yn od
lethri serthion y bryniau yn cael eu dyfrhau i'r eithaf
Mae y teithi hyn yn rhoddi i lechwedd gorllewinol Lib-
anus gymeriad arbenig, hynod, a darlunlawn. Mae y
Ilethr dwyreiniol yn sertliach, yn enwedig ar y dehau i

Zahleh ; ar y gogledd i'r Ue hwnw mae gwastadle is,

ynghyd â drumiau afreolaidd Ilai yn rhedeg

\^. lawr ac allan tua'r gogledd-orllewin.

Prif benau Libanus yw EI Kenisch, uwch-
der yr hwn, yn ol Petermann, yw 7245 o

droedfeddi; Sunnin, yr hwn, yn ol Mar-
shal Marmont, sydd ynghylch 8300 o droed-
feddi o uwchder; Fum-eI-Mizab, copa uweh
ben y cedrwydd, yr hwn a gafwyd gan Dr.
De Forest yn 9135 o droedfeddi ; a Dahar-
eI-Kudhib, pigyn cyfagos, yr hwn a gyfrifa

efe yn uwch o 175 o droedfeddi, yr oll yn
!)310 droedfeddi. Dyma y ban uwchaf ar

Libanus. Mae y pigau hyn yn cyfodi yn
nghylch 6000 o droedfeddi uwchlaw y Bu-
ka'a, sef y dyffryn eang sydd rhwng Lib-
anus ac Anti-Libanus, a'i dwfr--welyau ; ond
mae uwchder cyffredinol y drum uwchlaw
y dyffiyn w^rth reswm yn Ilawer llai.

Mae pen uwchaf Anti-Libanus, o'r tu
arall yn y dehau, Jebel-esh-Sheikh, yr hwn
a gyfrifir o 9000 i 10,000 o droedfeddi
uwchlaw gwyneb y môr. Perthyn y myn-

ydd hwn, er mewn ystyr Avedi ei dori ffwrdd oddiwrth
Anti-Libanus, i'r gadwyn hono. Mae y bryniau tu hwnt
i Bludam yn cyrhaedd yr uwchder mwyaf o'r oll o Anti-
Libanus priodol, gan ei fod, yn ol Porter, yn 6800 o

droedfeddi uwchlaw gwyneb y môr. Gyd â'r eithriad o

JebeI-esh-SIieikh, mae Anti-Libanus yn mhob man yn is

na Libanus, ac yn ymddangos yn ymgodi Jawer yn llai

uwchlaw y dyffryn mawr. Mae Anti-Libanus, yn gyn-
wysedig o ddrumiau cyfochrog, y rhai a ymwahanant
fwy-fwy tua'r gogledd-orllewin, ac yn y diwedd a redant
allan ac a gollir yn y diffaethwch rhwng Hums a Pal-
myra, gan adael i'r prif ddrum i redeg yn mlaen wrtho
ei hun hyd nes diweddu o hono yn y gwastadedd mawr
ar y dehau o Hums. Mae Ilechwedd dwyreiuiol Anti-
Libanus yn cael ei fí'urfio gan y drumiau hyn, ynghyd â
gwastadleoedd neu terraces rhyngddynt. Mae y Ilech-

wedd gorllewinol yn serthach (Wilson, ii. 376; Robinson,
Ees. iv. 432, 486, 546, 595, 624).

Yr oedd Libanus yn enwog gynt am ei gedi'wydd.
Cyfeirir attynt yn aml yn yr Ysgrythyrau, ac yn gyfí-
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redin rnewn iaith a drosglwjdda syniadau aruchel am
danynt ; ond o'r ' cedrwydd rhagorol ' y rhai a dyfent

ai-no gynt nid oes ond ychydig yn aros yn awr. Nid yw
teithwyr yn cyduno yn yr lianes a roddaut am danynt.

Maundrell, yr hwn a ymwelodd â hwynt o Tripoli mewn
man o bellder taith dwy awr a hanner o bentref a elwir

Ehden, a rydd i ni y darhmiad canlynol :
—

' Mae ý coed

godidog hyn yn tyfu ynghanol eira yn agos i ben uwchaf
Libanus, ac y maent mor hynod am eu hoed a'u maint-

ioli eu hunain ;ig ydynt am y cyfeiriadau mynych wneir

attynt yn ngair Duw. Mae yma rai o honynt yn hen
iawn ac o faintioU dirfawr, ac eraiU yn ieuengach, ac yn
llai eu maintioh. O'r blaenaf gellais gyfrif un ar bym-
theg, ac y mae yr olaf yn IHosog iawn. Mesurais un o'r

rhai mwyaf, a chefais hi yn ddeuddeg llatli a cliwech

modfedd o amgylchedd, ac etto yn galed, ac ymdaeniad ei

cholfenau yn ddwy ar bymtheg ar hugain o latheidiau o

amgylchedd. Oddeutu pump neu chwech llath oddiwrth

y ddaiar yr oedd wedi ymranu i bum colfen, a phob un
jO honynt gymaint o faint a j^hren mawr' (Maundrell, 142).

Ymddengys fod teithwyr yn gyíìredin yn teimlo siom-

edigaeth yn nghedrwydd Libanus. llhydd Mr. Fisk,

cenadwr Americanaidd, yr hwn a ymwelodd â hwynt yn
1823, ryw eghn-had ar yr achos o'r siomedigaeth a deirahr

mor gyíFredinol ar ol eu gweled :-—•' Yn lle bod ar gopa
uwchaf Libanus, fel yr ydys weithiau wedi dweud, maent
hwythau yn gyfleuedig wrth odre (?) mynydd uchel, mewn
gwastadle yn ymagor i'r gorllewin, a mynyddoedd iichel

i'r gogledd, y dehau, a'r dwyrain. Saif y prif goedydd ar

bump neu chwech o esgynfaoedd esmwyth, a chymerant
i fynu ddernyn o dir o gylch tri chwarter miUtir mewn
anigylchedd. Mesurasom nifer o honynt. Mae y mwyaf
uwchlaw deugain troedfedd o amgylchedd. Màe chwech
íieu saith o rai eraiU yn fawr iawn, ac amryw o honynt
bron cymaint a'r fwyaf ; ond yr oedd pob un o'r rhai liyn

yn amlw'g yn ddwy neu ragor ac oeddynt wedi myned
yn vm wrth dyfu. Ymwahanant yn gyftredin pan ychydig
droedfeddi uwchlaw y ddaiar i'r prenau gwreiddiol. Y
talaf a'r prydferthaf yw rhai o ddwy neu dair troedfedd

itiewn amgylchedd, y corph yn union, y cangenau yn
ymdaenu allan, gan ffui-fio conc prydferth a thaflu cysgod
dyniunol. Mesurasom hyd dau wrth y cysgod, a chawsom
bob un yn ddeg a phedwar ugain o droedfeddi. Nid yw
y i'hai mwyaf mor dal ; ond yr wyf yn meddwl fod rhai

o'r Ilein ychydig yn dalach. Maent yn dwyn ífrwyth

hir-grwn, mewu fíurf a maint yn debyg i'r ffynidwydd.

]\Ii a'u cyfrifliis, a chefais fod y cyfan yn 389. Darfu
i Mr. King eu cyfrif, gan adael y rhai ifeinc, a gwnaeth

y rliif yn 321. Nis gwn paham y mae teithwyr ac

awdwyr wedi, am cyhyd o amser ac mor gyffredinol,

rhoddi wyth ar hugain, ugain, pymtheg, pump, fel rhif

y cedrwydd. Mae yn wir nad oes ond rhif bychan
o goed o faint ac oedran mawr, ond mae disgyniad
graddol mewn maintioli o'r mwyaf i lawr hyd y plan-

igyn Ileiaf.

' Cyn gweled y cedrwydd yr oeddwn wedi cyfarfod a
theithiwr o Europe ac oedd newydd fod yn ymweled â
hwynt. Bhoddodd hanes byr am danynt, a gorphenodd
trwy ddywedyd: "Mae hi yr un fath a chyda gwyrthiau;
mae y syndod yn diflanu pan gyrhaeddoch y fan." A
063 rhyw beth nas medr anffyddiwr wneud gwawd o

hono ? Etto pe gosodai hyd yn od anffyddiwr el hun

yn IJe gwr o Asia, yn croesi moroedd o dywod a myn-
yddoedd o graig noeth, a chwedi cynefino â gwledydd fel

yr Aipht, Arabia, Jvidea, ac Asia Leiaf, yn orlawn yn y
manau goreu o honynt o goedach gwyrddion a ffrwyth-

goedydd ; gadewch iddo gyda theimladau y cyfryw wr,

ddringo creigiau geirwon, a phaso trwy gul gymoedd
Libanus, a chanfod yn ddlsymwth yn nghanol y myn-
yddau allt o 300 o goed, y fath ac ydyw y cedrwydd hyd
yn od yn bresenol, a chydnebydd fod hono yn gydmar-
iaeth brydferth yn Amos ii. 9 :

" Yr hwn yr oedd ei

uchder fel uchder y cedrwydd, ac efe oedd gryf fel derw."

Gadawer iddo, ar ol marchogaeth yn hir yn ngwres yr
haul, eistedd law^ dan gysgod cedrwydden, a syUu ar

flurf hir-grwn perflaith ei phen, a chyfartaledd pi-ydferth

ei changenau, ac ni wua mwyach synu i Dafydd gydmaru
pobl Israel yn nyddiau eu Ih^-yddiant i'r "cedrwydd
rhagorol" (Ps. Ixxx. 10).

' Efallai na feddyliai teithiwr, yr hwn oedd newydd
adael flbrestydd America, nemawr ddim am y llwyn

bychan hwn o gedrwydd, ac y cyfrifai ef yn anheilwng o

sylw ; ond gWTia y dyn a wyr mor anghyffredin ydyw
coedydd mawrion yn Asia, ac mor anhawdd ydyw cael

coed at adeiladu, deimlo ar unwaith mor berffaith natur-

iol ydyw yr hyn ddywedir yn yr Ysgrythyr am y prenau

hyn. Mae yn debygol fod fforestydd eang o gedrwydd
yn Lilmnus yn nyddiau Solomon a Hiram. Gallasai

amrywiol achosion beri iddynt leihau mewn rhif, ac hyd
yn od braidd ddarfod yn gyfangwbl. Etto, mewn cyd-

mariaeth â'r hoU brenau a welais i ar y mynydd, gellir

er hyny gyfrif yr ychydig sydd yn aros yn ogoniant

Libanus' (Fisk, Memoir, 301).

Mae Dr. llobinson, yr hwn a ymwelodd á'r cedrwydd
yn 1852, yn ein cynysgaethu ag ychydig fanylion ych-

wanegol mewn perthynas iddynt. ' Sefant gan mwyaf,'

medd ef, 'ar bedwar cnwc bychan creigog cyfagos, o fewn

cwmpas Ilai na deugain ystang o amgylchedd. Ffurfiaut

fforest tew heb ddim is wydd. Mae i bob un o'r hen

goedydd amryw gyfíion, ac mewn canlyniad ymdaenant
o gwmpas yn helaeth ; ond mae y rhan fwyaf o'r lleill yn
frig-fain, heb daflu eu cangenau yn mhell ar yr ochrau.

Saif ychydig goedydd wrthynt eu hunaiu o'r tu allan i'r

fforest ; ac y mae un yn enwedig ar y dehau yn fawr ac

yn brydferth dros ben. Gyd â'r eithriad hyn ni ddaeth

yr un o'r coedydd i fynu i'r dychymyg oedd genyf am
brydferthwch coedydd Libanus, a'r cyfryw ac oeddwn
^vedi weled yn y Jardine des Plantes yn Paris. Mae
rhai o'r hen goedydd eisoes wedi cael eu dryllio yn fawr,

a byddant yn fuan wedi eu cwbl ddinystrio.

' Ni wnaethum i un cynyg i gyfrif y coedydd. Efallai

na wna un dau ddyn gyduno mewn perthynas i'r hen

rai, neu rif y cyfan. Etto fe'm tueddir i gyduno ag

iaith Burchhardt, yr hwn a ddywed : "O'r coedydd hynaf

a mwyaf golygus cyfrifais un ar ddeg neu ddeuddeg

;

pump ar hugain o rai mawrion iawn ; oddeutu deg a

deugain o rai o faintioli cyffredin, a thros 300 o rai ifeinc

a llai eu maintioU." Etto nid oes un Ue i amheu nad

ydyw, yn ystod y tri chanrif diweddaf, rif y prenau hynaf

wedi Ileihau i yn agos i'r hanner, tra mae y rhai ifeiuc

mewn rhan, os nid yn gyfangwbl, wedi tyfu i fynu yn

ystod y cyfwng hyny. Yn yr unfed ganrif ar bymtlieg

yr oedd rhif yr hen goedydd o wyth ar hugain i dri ar

hugain
;
yn y ddwyfed ganrif ar bymtheg o bedair ar

46
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hugain i un ar bymtbeg ;
yn y ddeunawfed ganrif o

ugain i bymtheg. Ar ol i ganrif arall fyned heibio mae
rhif y coedydd hynaf, fel y gwelsom, wedi eu dwyn lawr

hyd mor isel a dwsin. Mae hyn oll yn arddangos diflau-

iad graddol ; a dengys hefyd yr anhawsder o wneud cyf-

rifiad cywir' (Bobinson, lies. iv. 588).

Heblaw tlysni a phrydferthwch nàturjol cedrwydd

Libanus, y rhai a barhant i ddynodi prenau o ganol oed,

er nad y patrieirch mwy oedranus, mae yn gysylltiedig

â'r fíbrest deimlad o oíh santaidd fel cynrychiolydd y
íforestydd hyny o eiddo Libanus y rhai ydynt mor enwog

yn yr Ysgrythyrau Hebreaidd, a'r rhai yn yr hen amser

gynt a gyfansoddent ei brif ogoniant. Yn nghyfrif yr

ysgrifenwyr santaidd sefai y cedrwydd fel y gorwychaf o

brenau, fel brenin y goedwig. Defnyddia y prophwydi

y pren hwn fel arwyddlun mawredd a gwychder (Esa. ii.

13; xiv. 8; xxxvii. 24; Jer. xxii. 23; Ezec. xvii. 22, 23;

Zech. xi. 1). Gwehr hyn yn neiUduol yn y darluniad

ysplenydd a roddir gan Ezeciel o allu a gogoniant Assyria

(xxxi. 3-9). Ac hefyd, gyda golwg ar ei barhad, cyfrifid

ef y pren mwyaf gwerthfawr, a defnyddid ef mewn adeil-

adau costus o ran cadernid, addurniad, a gwychder, megis

yn mhalas Dafydd (2 Sam. v. 11; vii. 2); teml Solomon

(1 Bren. v. 6, 8, 10, 13, 14; vi. 9, 10); a 'th coed

Libanus' (vii. 2, 3).

Mae y gedrwydden yn hynod hefyd am ei harogl.

Mae'r ystawr {resm) a ddyfera o'i changenau, a'r íFrwyth

a dyf arni, yn ol tystiolaeth Schulz, ' mor dyner a balm,

ac- y mae ei arogl yn debyg iawn i falm Mecca. Yn wir,

mae y cyfan a berthyn i'r pren yn meddu arogl balmaidd
cryf, ac y mae'r hoU goedwig mor Uawn o beraroglau fel

y mae yn hyfrydwch i rodio trwyddi ' (RosenmüUer,
Bot. 246).

Yr oedd Libanus hefyd yn neillduol o enwog am ei

winwydd a rhagoroldeb y gwinoedd a wneid o honynt.

At yr amgylchiadau sydd newydd gael eu henwi y gwna

y prophwyd Hosea, wrth ddarlunio adferiad Israel o

gyflwr o wrthgiliad, gyfeiriad prydferth :
' Byddaf fel

gwlith i Israel ; efe a flodeua fel y lili, ac a leda ei wmidd
fel Libanus ; ei geinciau a gerddant, a bydd ei degwch
fel yr olewydden, a'i arogl fel Libanus. Y rhai a arosant

dan ei gysgod ef a ddychwelant ; adfywiant fel yd, blod-

euant hefyd fel y winwydden ; bydd ei goffadwriaeth ef

fel gwin Libanus' (xiv. 5-7).

Mae y rhanau ]lai poblog o Libanus a'r cymoedd yn
drigfanau llawer o anifeiliaid gwylltion, yn enwedig
baeddod, bleiddiaid, j'acJcals, baeddòd gwylltion, a llew-

^pardiaid. Gwneir cyfrif mawr o grwyn y creadur olaf,

a defnyddir hwynt fel cyfrwy-frethynau. A dyna y
rheswm dros yr annerchiad at y ddyweddi :

' Tyred gyda
mi o Libanus, fy nyweddi ; edrych o ben Amana, o gopa
Senir a Hermon, o lochesau y Uewod, o fynyddoedd y
llewpardiaid ' (Rosen. Geog. ii. 216, 285).

LIB'ANUS, neu Leba'nonah, dinas berthynol i Iwyth
Ephraim, un o'r Uefydd a enwir fel yn nodi sefyllfa

Siloh (Barn. xxi. 19). Tybia Dr. Robinson y cynrychiolir

hi gan bentref a elwir Lubban. Parheir i drigianu y
.pentref hwn ac y mae golwg hen arno. Yn y creigiau

viwchlaw iddo y mae beddau wedi eu naddu allan o

honynt (Robinson, Bes. iii. 90).

LIB'NAH, yn ddechreuol dinas berthynol i'r Canaan-
eaid, yr hon oedd ganddi frenin ei hun (Jos. x. 29, 30).

Gorchfygwyd hi gan Josua, a chynwysid hi yn rhandir
Judah; ond yr oedd yn un o'r tair dinas ar ddeg a rodd-
wyd i'r offeiriaid (xv. 42 ; xxi. 13). Mae yn debygol ei

fod yn Ue o gryn gadernid—o'r byn Ueiaf cawn Senna-
cherib, brenin Assyria, yn rhyfela i'w herbyn ; ac yma y
y cymerodd le un o'r dygwyddiadau hynotaf yn hanes yr
luddèwon. 'A'r noson hono yr aeth angel yr Arglwydd,
ac a darawodd yngwersyll yr Assyriaid bump a phedwar
ugain a chant o filoedd ; a phan gyfodasant yn fore dran-
oeth, wele hwynt oU yn gelaneddau meirwon ' (2 Bren.
xix. 8, 35). Enwir Libneh gan Eusebius a Jerome fel

mewn bod yn eu hamser hwy, ac fel yn gyfleuedig yn
nghyfeiryd Eleutheropolis, yn neheu-orllewin Canaan

;

ond nid yw y man yn adnabyddug yn bresenol. Nid
ydys wedi dyfod o hyd i ddim olion o honi (Robinson,

Bes. ii. 383).

LIB'NEH. Yn mhlith y gwiail brithion y dywedir
i Jacob eu gosod yn nghafnau dyfroedd y praidd yn Gen.
XXX. 37, 38, sonir am wlail n3l7, libneh. Mae y Deg
a Thriugain yn cyfieithu y gair hwn yn storax, yr hwn a

eilw yr Arabiaid yn lohnaîi, gair ac sydd yn debyg yn ei

gydseiniad i'r Hebraeg,
a'r hwn a ddefnyddir

fel un cyfystyr gan
Saadias, y cyfieithydd

Arabaidd. Tueddir ni,

gan hyny, i wrthod y
cyfieithiad a roddir yn

y Saisoneg a'r Cymraeg
o'r gair, sef 'gwiail gleis-

ion o boplys,' a gosod
yn ei le y pren storax.

Mae y pren storax yn
tyfu yn wyllt yn Ara-

bia, Syria, Asia Leiaf,

ac yn neheudir Europe,

ac y mae yn debyg i'r

cìjdonia neu y pren

quince. Ceir sudd neu
çjum hono trwywneud
toriadau yn nghyff' y
pren, yr hwn a ddefn-

yddir wrth barotoi Uwch {powder) ar gyfer arogl-dartli.

Tybir taw dyma y sylwedd a elwid yn JHebraeg yn SÎ33,

natap, yr hwn oedd yn un o'r elfenau a ddefnyddid wrth

wneuthur 'arogl-darth arogl bêr o waith yr apothecari,'

yr lìwn oedd i gael ei osod 'ger bron y dystiolaeth, o

íewn pabell y cyfarfod.' Yn y Deg a Thriugain, ac yn y
C. C, cyfieithir y gair yn siacte (Exod. xxx. 34-38). Yr
unig adnod Ue cyfarfyddwn â'r gair libneh yw y drydedd

ar ddeg o'r bedwaredd benod o Hosea : 'Ar benau y
mynyddoedd yr aberthant, ac ar y bryniau y Uosgant

arogl-darth, dan y dderwen, a'r boplysen, a'r Uwyfen, am
fod yn dda eu cysgod.' Ond nid yw y boplysen yn taro

yr adnod hon yn dda, gan yr ymsaetha ei changenau yn
unionsyth i íynu, ac nis medrant gan hyny, fel y dderwen

gangen-daen a'r teberinth, roddi cysgod da (BosenmüUer,

Bot. 164, 269).

LIB'YA, enw a gymhwysir yn aml gan yr hynafiaid at

Aff'iica yn gyffredinol, ond yn cael ei ddefnyddio mewn
ystyr gyfyngach am wlad eang ar y gorllewin i'r Aipht.

Tybir fod y Lubiaid, y rhai a gyfansoddent ran o'r fyddhi

rOPLYSIÎN WEN.



LIL'I. 363 LO'CUSTIAID.

ddirfawr a r hon y darfu Sisac, brenin yr Aipht, oresgyn

gwlad Judali yn nheyrnasiad Jeroboam, a Zerah yr Ethi-

opiad yn nyddiau Asa (2 Cron. xii. 2, 3 ; xiv. 9 ; xvi. 8),

yn trigo yn y wlad hon, ac iddynt roddi eu henwau arni;

a'u bod yn ddisgynedig o Lehabim, mab Mizraim (Gen.

X. 13). Yn yr H. D. ceir hwynt bob amser yn gysyllt-

iedig â'r Aiphtiaid a'r Ethiopiaid (gwel hefyd Dan. xi. 43;

Nahum iii. 9). Mae y gair Hebraeg 13ÌÖ, pJmt neu put, yn
ai-wyddo, yn ol Josephus, genedl Aôricauaidd o Mauri-

tania, yn yr hon mae'r afon Phut a enwir gan Pliny ; ond
mae y ^Qg a Thriugain a'r cyfieithiad Lladin yn gytfredin

yn ei gyfieithu yn Libya (Gesenius, 568); a chytìeithir y
gair yn y C. C. yn Libyaid (Jer. xlvi. 9) a Libya (Ezec.

XXX. 5 ; xxxviii. 5); ond yn Nahum iii. 9 dywedir, ' Put
a Lubim oedd yn gynorthwy i ti/ yr hyn a ymddengys
fel yn arwyddo fod y ddau bobl yn rhai gwahanol. Heb-
law hyny cyfiifid taw disgynyddion Mizraim oedd y
Lubiaid, tra y myntumir rnai hiUogaeth wahanol oedd
disgynyddion ei frawd Phut. Mae y cyfryw amcan-
dybiau yn gyfîredinol yn ansicr iawn.

Yn mlditli dyeithraid o luddewon, sef 'gwyr bucheddol
o bob cenedl dan y nef,' y rhai oeddynt yn Jerusalem ar

ddydd y Pentecost, yr oedd rhai o ' barthau Libya, yr
hon oedd gerllaw Cyrene' (Act. ii. 5, 10); a chymerir yn
gyffredin yn ganiataol i rai o honynt gael eu dychwelyd i'r

tìydd Gristionogol, ac iddynt gario yr efeng}d yn ol gyda
hwynt i'w gwlad eu hunain.

Àm o gylch 2000 o flyneddau a basodd mae Libya
wedi bod yn olynol ddarostyngedig i'r Groegiaid, y Rhuf-
einiaid, y Saraceniaid, a'r Ottoman Turks. Nid ydym
yn gwybod pa un a oes neu peidio unrhyw weddillion o

Gristionogaetli yn y wlad.

LIL'I yw y cyfieithiad yn yr H. D. Cymraeg o WW,
ac o Kpivov yn y T. N. ; ac y mae Gesenius, Parkhui'st, a
Robinson yn cyduno i roddi yr un ystyr yma i'r geiriau.

DyAved E,osenmüller nad oes dim amheuaeth nad arwydda

y gair Hebraeg shushan y lili ; fod
hyn yn ymddangos oddiwrth deb-
ygolrwydd yr enw Arabaidd, ac i

>^ fod y gair hefyd yn adnabyddus
"

i'r Groegiaid. Oddiwrth y cyfeir-

iadau aml atto yn yr Ysgrythyrau
mae yn amlwg ei fod yn flodeuyn
cwbl adnabyddus yn Nghanaan.
Yr oedd gwaith lili yn mhlith
addurniadau y colofnau o fewtì:

teml SolomoD, ac hefyd y môr
tawdd (1 Bren. vii. 19, 22, 26).

Yn Nghaniad Solomon ceir cyfeii--

iadau aml at y lili : 'Phosyn Saron
a lili y dyfí'rynoedd ydwyf fi ' (ii.

1). Cyfeirir at ddyftrynoedd yma,
oblegid, pan wedi eu dyfrhau yn
dda, tyf blodau ynddynt yn well
nac yn y gwastad-diroedd, y rhai,

rnewn gwledydd Dwyreiniol, ydynt yn aml yn sychion
a llosgedig gan wres yr haul (Rosenmüller, Bot. 138).
Mae genym brawf o brydferthwch y blodeuyn hwn
yn yr addewid hono :

' Byddaf fel gwlith i Israel ; efe a
flodeua fel y lili, ac a leda ei wraidd fel Libanus ' (Hos.
xiv. 5). Nid oes yn yr Ysgrythyr un cyfeiriad mwy
prydferth at y lili nac yn y darluniad a rydd Crist o

T.II.I SYUIAII>I>.

ofal ei dad am ei bobl :
' Ystyriwch lili y maes, pa fodd

y maent yn tyfu : nid ydynt yn llafurio nac yn nyddu,
eithr yr wyf yn dywedyd i chwi, na wisgwyd Solomon
yn ei hoU ogoniant fel un o'r rhai hyn. Am hyny os
diUada Duw felly lysieuyn y maes, yr h^A'n sydd heddyw,
ac y fory a fwrir i'r ífwrn, oni ddillada efe chwi yn hyt-
rach o lawer, O chwi o ychydig ffydd' (Matt. vi. 28-30).
Ymddengys oddiwrth hyn fod corsenau y lili, pan wedi
gwywo, ynghyd â chynyrchion mwy cyffredin y ddaiar, yn
cael eu defnyddio fel tanwydd.
Mae cryn ddadleu wedi bod ynghylch rhywogaeth y

lili y cyfeirir atti yn yr Ysgrythyrau : ond mae'n debygol
taw nid at yr un rhywogaeth y cyfeirir bôb amser. Ni
wnai yr hynafiaid ranu planigion nac anifediaid yn ddos-
ddospeirth, fel y gwneir gan naturiaethwyr yr amser pres-

enol, ae nid arferent yr un cywirdeb cyfyng yn yr enwau
a roddent arnynt. Defnyddir geiriau yn aml ac oeddynt
mewn arferiad cyffi-edin, a chant eu harfer ganddynt
mewn ystyr laes ac anmhenderfÿnol, ac yri cynwys amryw
fathau ac oeddynt yn fwy neu lai perthyníusau i'w gilydd.
' Pa beth oedd y blodeuyn neiUduol a arddangosid gan y
gair Kpivov mae yn anmhosibl penderfynu i sicrwydd

;

ond y mae blodau dysglaer Palestina yn cyfansoddi
teithi mwyaf ad-dynawl ei golygfeydd, ac yn fwy felly

oherwydd diffyg lliwiau neu ff'urfiau yn y wlad-olygfa

'

(Stanley, Sinai, 422).

LO'CUSTIAID,trychfilod dinystriol iawn i ffrwythau'r-

ddaiar, yn enwedig i yd-feusydd. Mae y locust wedi ei

arfogi â dau bar o fochgernau grymus anarferol, y rhai

uchaf yn diweddu mewn dannedd byr, a'r isaf mewn
dannedd hirion, trwy y rhai y medr fahirio a malu ei

ymborth ; mae ei gylla yn feddianol ar alluoedd anghyíF-

redin ; mae ei goesau ol yn ei alluogi i iieidio gryn bell-

derau, ac y mae ei flaen-edyn Uydain yn gymhwys at

ddal y gwynt fel hwyliau, ac felly ei gario dros y môr, ac
hyd yn od i wledydd pellenig. Cryd mawr y locustiaid

ydyw Affiica ac Arabia, ac oddiyno yr ehedant i Persia,

Syria, Anatolia ; ac weithiau estynant eu difrodiadau i

Italy, Ffrainc, a Spain, a gwledydd deheuol eraiU o
Europe. Deuant yn fath finteioedd fel y tywyllant yr
wybr, a chan ddisgyn ar y ddaiar llwyr fwyta:nt bob peth
gwyrdd ; ac weithiau gan ehedeg ffbi-dd, disgynant ar y
môr, ac a foddir ; a'u cyrph wedi eu taflu ar y traeth a
ddrewant mor arswydus nes profi yn farwolaeth i luoedd
o'r trigolion (Kirby's Entomoloyy, i. 185).

Mae amryw rywogaethau o locustiaid, aniryw o ba rai

y meddylir yr enwir hwynt yn yr Ysgrythyrau ; ond
mae beirniaid yn ei brofi yn anmhosibl i'w gwahaniaethu.
Geseuius, er englu-aifft, a ystyria y pedwar math o drych-
filod a enwir yn Joel i. 4 (C. C, y lindys, y locust, y ceiliog

rhedyn, a phryf y rhwd) fel i gyd yn rhywogaethau o

locustiaid. O'u difrodiadau mae genym ddarluniad i'r

byw yn ngeiriau y prophwyd (ii. 2-10). Mae cyfeiriad

at y ffbrdd gyffredin o'u Iladd, fel y sylwyd eisoes, yn ad.

20. Am eglurhad ar yr adnod hon, ynghyd â rhanau
eraiU o'r Ysgrythyr a ddarluniant eu difrodiadau, gall y
darllenvdd ymgynghori â Thomson, The Laiid and the

Booh'u. 104-107.

Er fod locustiaid yn gosb drom ar ddyn, nid ydynt
mewn rhai amgylchiadau heb fod yn fanteisiol. Dywedir
am loan Fedyddiwr taw ' ei fwyd oedd locustiaid a mêl
gwyllt' (Matt. iii. 4). Dan oruchwyliaeth Moses rhestrid
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locustiaid yn mhlith anifeiliaid glân, a gallai yr Israeliaid

eu bwyta. Defnyddid hwynt fel ymborth yn yr hen

amseroedd mewn amrywiol wledydd yn y Dwyrain
;_
ac

yn bresenol defnyddir hwynt fel ymborth ynAffrica,

Ai-abia, Syria, Persia, a rhanau eraill o'r Dwyrain. Dr.

LÌYÌngstone, vr hwn sydd wedi teithio cymaint yn Ne-

heudir Affrica', a ddywed: ' Mae locustiaid yn fendith yn

y wlad
;
yn gymaint felly fel yr addawai y gwhiw-fedd-

ygon weithiau eu dwyn hwynt trwy eu swyn-gyfaredd.'

Mae blas llysieuog cryf arnynt, a'r blas hwnw yn amrywio
yn ül y planigion ar ba rai maent yn ymborthi. Mae
rheswm neillduol dros fwyta locustiaid a mêl gyd â'u

gilydd. Mae rhai yn cael eu rhostio a'u malurio nes
yn flawd, a chwedi eu bwyta gyd ag ychydig halen
maent yn flasus, ac fe gadwant felly am fisoedd (Living-

stone, Trav. 42).

LOG, mesur gwlybwr yn mhh'th yr Hebreaid
; yn ol

y rabbiniaid y deuddegfed ran o hin. Y Ueiaf ydoedd
o'r mesurau gwlybwr (Lef xiv.lO, 12, 15, 21, 24 ; Ges.,

Lex. 430).

LOT. Mab Haran a nai Abi^aham. Ymddengys
iddo gael ei eni yn Ur y Caldeaid, ac iddo adael y lle

hwnw yr un amser ac Abraham, ac iddo yn y diwedd
ddyfod gyd ag ef i wlad Canaan (Gen. xi. 27, 31 ; xii. 4,

5). Mewn canlyniad i ddnfawr gynydd ei anifeiHaid a'i

ddefaid, ac anghydundeb rhwng eu bugeiliaid, cydan-
' asant i ymadael a'u gilydd, a dewisodd Lot yn drigfa
iddo ddinasoedd y gwastadedd, ac a lijestodd hyd Sodom
(xiii. 1, 2, 5-12). Wedi hyn, pan yr oedd Duw ar fedr
dinystrio Sodom a Gomorrah trwy dân a brwmstan o'r

nefoedd ar gyfrif drygioni y dinasoedd hyn, dau angel,

y rhai a ddanfonwyd ar y neges hon a ddygasant Lot a'i

wraig, ac a ddywedasant wrtho, ' Dianc am dy einioes,

nac edrych ar dy ol, ac na saf yn yr hoU wastadedd,
rhag dy ddyfetha. Eithr ei wraig ef a edrychodd drach
ei chefn o'i du ol ef, a hi a aeth yn golofn halen' (xix.

17). At yr amgylchiad hynod hwn y cyfeiria ein Har-
glwydd mewn rhybudd a roddodd i'r Phariseaid: 'Cof-
iwdi wraig Lot' (Luc xvii. 32). Yn Uyfr yr Apocrypha,
Bef Doethineb Solomon, dywedir am drigolion Sodom

:

' Am yr hwn ddrygioni y mae y diffeithdir myglyd, a'r

planwydd yn ffrwytho heb addfedu byth, yn dystiolaeth

;

felly mae y golofn halen yn sefyll yn goffadwriaeth am
yr enaid angrhedadwy' (pen. x. 8). Dywed Josephus :

'Gwelais y golofn, ac y mae yn aros hyd y dydd heddyw
{Antiq. i. 11. 4). Clement o Rufain, yn ei Epistol at y
Corinthiaid, a ddywed :

' Ei wraig yr hon a aeth gyd ag
ef, gan ei bod o feddwl gwahanol, ac heb barhavi yn yr
un vffudd-dod, a osodwyd am y rheswm hwnw yn esampl,

gan iddi gael ei throi yn golofn o halen hyd y dydd hwn'
(Wíike,Apostoh'calFatJte7's, sec. 11). Irena^us a Tertul-

Han, y rhai a flodeuasant tua diwedd yr ail ganrif, a

ddywedant ei bod yn sefyll y pryd liwnw,

Mae Benjamin o Tudela, y teithiwr íuddewig,
yn haeru, ynghylch mil o flyneddau yn ddi-

weddarach, ei bod yn sefyll yr amser hyny.
Cymer rhai teithwyr diweddar arnynt eu bod
wedi ei gweled ; ond y mae eu hancsion yn
ymddangos mor chwedleuol, ac yn gwahan-

iaethu cymaint, nas gallwn roddi un coel iddynt ; tra na
wna eiu teithwyr mwyaf haedd-gred, gwyr o farn a gwir-

edd, haeru fod yn aros yn awr yr ohon Ueiaf o'r golofn

hynod hon. Gelhr hefyd amheu yn deg pa un a oes un
gred i gael ei gosod yn y tystiolaethau boreuol ac sydd
newydd gael eu rhoddi genym. Gallasent gredu ei bod
yn sefyll ar y pryd, ac iddynt hwythau ei gweled, a
chasglu oddiwrth ryw debygoh'wydd dychymygol taw
gwraig Lot ydoedd.

LUC, ysgrifeuydd un o'r Efengylau ac Actau yr Apos-
tohon. Dywed Eusebius iddo gael ei eni yn Antioch
(Euseb. Ecd. Hîst. iii. 4), ond ni wyddys fawr ynghylch ei

hanes boreuol. Tybir gan rai taw Cenedl-ddyn ydoedd o

enedigaeth, oblegid Paul, wrth ysgrifenu at y Colossiaid,

ac yn danfon attynt annerchiadau Aristarchus, Marcus, a
Justus, a ychwanega, ' y rhai ydynt o'r enwaediad,' gan
yn yinddangosiadol eu gwalianiaetliu hwynt oddiwrth
eraiU y rhai a enwa wedi hyn, un o ba rai yw Luc
(Michaehs, Introd. iii. 228). Dywed eraill, fodd bynag,
ei fod yn amlwg taw luddew ydoedd, gan fod amryw
ymadroddion o ffurf Hebraeg yn ei ysgrifeniadau fel yn
yr efengylwyr eraill (Campbell, iii. 210, 212). Mae eraiU

yn ceisio penderfynu y cwestiwn trwy uno y ddwy dyb

—

gan amcan-dybied ei fod wedi disgyn oddiwrth rieni

cenedHg, ond wedi mabwysiadu luddewaeth, oddiwrth yr
hon y cafodd wedi hyny ei ddychwelyd at Gristionogaeth.

Mae y duU Hebreaidd-Iloegaidd a ddynoda ei ysgrifen-

iadau, ac yn enwedig ei wybodaeth fanwl o'r grefydd ludd-
ewig, ei defodau, ei seremoniau, a'i harferiadau ac sydd yu
amlwg yn mhob man, yn yr Efengyl, ac yn Actau yr
Apostohon, yn ymddaugos yn profi taw luddew oedd yr

awdwr ; tra mae ei dduU o ysgrifenu, ei wybodaeth mewn
perthynas i'r Groegiaid a'r Rhufeiniaid, ei arweiniad

mewn idd ei Efengyl yn ol duU yr ysgrifenwyr Groeg-
aidd, yn cyduno i ddangos mai Cenedl-ddyn ydoedd
(Horne, Introd. iv. 443). Meddyg ydoedd yn ol ei alwed-

igaeth, ac mae yn debygol ei fod wedi derbyn addysg dda, a

chwedi byw Ue Uefarid yr iaith Roeg gyda chryn burdeb

;

oblegid mae geiriad ei Efengyl, ac yn enwedig Actau yr
Apostohon, yn nesu yn agosach at Iloeg clasurol nac eiddo

un o ysgrifenwyr eraiU y T. N. Y son cyntaf sydd
genym am dano yw yn Troas, Ue y defnyddia y rhagenw
ni, fel un o gymdeithion Paul, ac o'r hoU rai hyny ac oedd
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wedi bod ryw amser yn dal cysylltiad â Paul yniddengys

mai efe oedd wedi bod fwyaf cyson gyd ag ef. O Troas

aetb gyda Paul i Macedonia (Act. xvi. 11, 12), ac ar ol

hyny ni ddeíhyddia y rbagenw personol, felly iiis gallwn

benderfynu pa un a barbaodd i íbd yn gydyniaitb i Paul

ar ei deitbiau canlynol ; ond yr oedd yr apostol yn Mace-

donia ycbydig flyneddau ar ol byny, ac y mae yn ail

ddefnyddio y rbagenw personol, yn cydforio ag ef i Syria,

ac yn myned i fynu gyd ag ef i Jerusalem (xx. 1-6; xxi.

2-8, 15); a pban ddanfonir Paul, dwy flynedd ar ol byny,

yn garcbaror i Rufain, moria gyd ag ef, a Ilong-ddiyll-

iwyd ef yn Melita, ac yn y diwedd cyrbaeddodd brifddinas

yr ymerodraeth E,ufeinig yn ei gwmpeini (xxvii. 28). A«
yno y darfu iddo aros am gryn amser (Col. iv. 14), ac

efallai nas gadawodd ef bytb, oblegid cawn ef yn barbaus

gyd â'r apostol pan yr ysgrifenodd ei Ail Epistol at Timo-

theus, ac ymddengys ei fod ar y J)ryd yn dysgwyl am
ferthyrdod gynnar (2 Tim. iv. 6-8, 11). Mae i-bywbetb

yn dyner yn y cofía diweddaf wna Paul am dano: 'Luc yn
unig sydd gyda ml' Yr oedd yr aiwstol mawr, pan yn
nesu at ei ddiwedd, wedi cael ei adael gan eraill ; ond yn
Luc yr oedd wedi cael cyfaill cywir a diysgog, yr hwn,

sercb fod eraill wedi newid, a barhaodd yn ddigyfnewid.

Nid rbyfedd fod Paul yn gwertbfawrogi y fatb gyfaill,

ac yn ei alw y 'pbysygwr anwyl.' Nis gellir llai na charu

Luc oblegid y cariad a ddangosodd at Paul.

Nid oes wybodaeth sicr yngbylch Luc ar ol byn.

'Gellir ei gyfrif yn debygol,' medd Lardner, 'iddo farw o

farwolaetb naturiol, yn gymaint ac nad oes un o'r ysgrif-

eiiwyr bynaf—megis Ciement o AIexandria, Irenaeus,

Origen, Eusebius, Jerome—yn son dim am dano.' Dar-

lunia ysgrifenwyr eraill ef fel wedi dyoddef merthyi'dod,

a rboddant amryw fanylion mewn perthynas iddo ; ond

nid yw eu banesion yn cyduno, ac nid oes un coel i gael

ei roddi aruynt (Lardner, ìForl's, vi. 129, 132; Cave, Hisf.

Äpostles, 223).

LYCÁO'NIA, talaetb o Asia Leiaf, a Chapadocia ar

y dwyrain, Galatia ar y gogledd, Pbrygia ar y gorllewin,

a Cilicia ar y debau. Yr oedd Lystra, Derbe, ac Iconium

yn ddinasoedd pertbynol i'r dalaeth hon. Ymddengys y
siaradent amryw-iaitb {th'alect) lygredig o'r iaith Roeg.

Planwyd eglwysi Cristionogol yma gan Paul a Barnabas,

y rbai a barhauasant i fod yn enwog byd nes i'r wlad

gael ei goresgyn gan y Saraceniaid (Act. xiv. 6, 7, 11).

LYC'ÌA, talaetb berthynol i Asia Leiaf, a Caria ar y
gogledd-orllewin, Pamphylia ar y gogledd-ddwyrain, a

Môr y Canoldh ar y debau. Cynwysai yn yr ben amser

gynt o gylcb tair dinas ar hugain, ac amryw drefydd

mawrion eraill ; y prif rai oeddynt Telmessus, Patara,

Myra, Olympus, a Pbaselis. Ymfudwyr oddiwrtb y
Cretiaid oedd y Lyciaid, ac yr oeddynt yn enwog am
gyfiawuder mewn amseroedd mwy bynafol ; ond oddeutu
triugain mlynedd cyn genedigaetb Crist yr oedd amryw
o honynt ar y morlan yn euog o fôr-Iadrad (Act. xxi. 1

;

xxvii. 5).

LYD'A, neu Lod, dinas bertbynol i'r Ephi-aimiaid

;

ond ar ol cuetbiwed Babilon trigianwyd bi gan y Benja-

miniaid (Neh. xi. 35). Yn amser y Maccabeaid cymerwyd
tiriogaeth Lyda oddiwrth Samaria ac ychwanegwyd hi

at Judea (1 Maccab. xi. 34). Yn Lyda y darfu Pedr yn
wyrthiol iachaii ^neas, 'yr bwn oedd wedi bod wyth
mlynedd yn gorwedd ar wely, yr hwn oedd glaf o'r

parlys' (Act. ix. 38). Yr oedd coleg luddewig yn Lyda
yr bwn a gynyrcbodd lawer o ddoctoriaid enwog. Daeth
y lle hwn i fod yn gysylltiedig yn foreu â'r warogaetb a
delid i St. George, mor enwog yn y Dwyrain a'r Gorllewin
fel saut a merthyr, ac mor adnabyddus fel nawdd-sant
Lloegr, ac amryw daleitbau a theyrnasoedd eraill. Mae
y flTug-cbwedlau boreuaf yn adrodd iddo gael ei eni yn
Lyda, iddo ddyoddef mertbyrdod yn Nicomedia dan yr
erledigaeth gyntaf pan yr oedd Diocletiau a Maximian
yn ymerawdwyr, yn agos i ddiwedd y drydedd ganrif, ac

i'w weddillion gael eu cymeryd oddi yno i'w le genedigol,

a cbafodd eglwys ei hadeiladu yno wedi byny er coft'ad-

wriaeth am dano. Yn y cyfnewidiad cyfí'redinol a gym-
erodd le mewn enwau yn Mbalestiua dan Iywodraetb y
Rhufeiniaid daeth Lyda i fod yn Diospolis. Mae yn
bresenol yn bentref o gryn faintioli ; ond y inae y tai, er

yn Iliosog, yn gyíîredin yn fycbain a gwael. Gelwir y lle

yn Lud, gan ddychwelyd yn amlwg at ei enw gwreiddiol

(Eobinson, lìes. iii. 49, 50-53 ; iv. 143).

LYD'IA, gwraig o Tbyatira yn Asia Leiaf, 'un yn
gwerthu porphor,' yr hon oedd yn trigo yn Philippi yn
Macedonia pan ddaeth Paul yno gyntaf. Os nad oedd

hi yn luddewes, yr oedd, mae yn debygol, yn broselyt at

luddewaetb, canys dywedir ei bod 'yn addoli Duw.'

Wedi gwrando ar Paul yn pregethu, mabwysiadodd
Gristionogaeth, a chwedi iddi bi a'i theulu gael eu bed-

yddio, cymhellodd Paul a'i gydlafurwyr i letty'a gyda hi

tra yr arosent yn Philippi (Act. xvi. 14, 15, 40). Yr
acbos a'i dug hi i Philippi ydoedd ei chysylltiad mae'n

debygol â masnacb lliwio, yr bon oedd wedi blaguro er

yn foreu iawn, fel yr ydym yn deall oddiwrth Homer, yn
nghymydogaetb Tbyatira, ac a gofnodir yn barhaus mewn
argrapbau a gyfeiriant at 'gwmpeiui y lliw-wyr' yn y
ddinas bono—amgylcbiadau sydd yn ddygwyddiadol yn
gadarnbad bynod i gywirdeb Luc yn ei hanes, gan fod y
cyfeiriad mor ddamweiniol a manwl (Conybeare, i. 136).

LYS'TRA, dinas bertbynol i Lycaonia yn Asia Leiaf,

Ile y darfu Paul a Barnabas fíbi pan mewn perygl o gael

eu Ilabyddio yn Iconium. Yma y darfu iddynt iachau

dyn yr hwn oedd wedi bod yn gloff o groth ei fam, ac y
cymerwyd hwynt am Mercury a Jupiter, a braidd yr

attaliasaut y bobl rbag aberthu iddynt. Ond yn fuan

wedi hyn ' daeth yno luddewon o Antiocbia ac Iconium,

a hwy a berswadiasant y bobl ; ac wedi Ilabyddio Paul,

a'i Uusgasant ef allan o'r ddinas, gan dybied ei fod ef

wedi marw. Ac fel yr oedd y disgybhon yn sefyll o'i

amgylch, efe a gyfododd ac a aeth i'r ddinas, a tbranoeth

efe a aeth allan, efe a Barnabas, i Derbe' (Act. xiv. 1, 4,

5-20). Mae sefyllfan Lystra yn anadnabyddus yn bres-

enol, o'r byn lleiaf yn ansicr iawn (Hamilton, Bes. ii. 319).

LL

LLAETH, gwlybwr â pba un y mae bronau benywaid

wedi eu cynysgaetbu er maethu eu rbai ifeinc. Mac
llaetb araryw anifeiliaid hefyd yn cael ei ddefnyddio fel

ymbortb cyffredin, yn enwedig mewn rbanau bugeihol

o'r wlad. Ac ymddengys taw gwlad o'r fath ydoedd

Canaan yn yr ben amseroedd. Yno y gwnai Abraham,

Isaac, a Jacob borthi eu bychain a'u defaid, gan symud o

'le i le er mwyn cael porfa iddynt (Gen. xii. 16 ; xiii. 1,
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rj-ll; xxvi. 12-23; xxx. 43; xxxii. C, 7, 13-15; xxxiii.

13, 14; xxxvii. 12-17; xlv. 9, 10; xlvi. 31-34; xlvii.

1-6). Yn ganlynol pau yr ymddangosodd yr Arglwydd

i Moses i roddi iddo ei gomismn i waredu plant Israel o'r

Aipht, efe a ddywedodd: 'A mi a ddisgynais i'w gwaredu

hwynt o law yr Aiphtiaid, ac i'w dwyn o'r wlad hono i

wlad dda a helaeth, i wlad yn llifeirio o laeth a mêl'

(Exod. iii. 8). Daeth hwn i fod yn ddarluniad cyíFredin

o wlad Canaan, a chyfarfyddir ag ef mewn amryw ranau

o'r Ysgrythyr. Er cymaint defnydd wneir o laeth gyda

ni, yraddengys ei fod yn cael ei ddefnyddio yn llawer

mwy cyffredin fel ymborth yn Nghanaan a gwledydd
cyffelyb eraill (Gen. xlix. 12; xxv. 4; Joel iii. 18; 1 Cor.

ix. 7); nid yn unig Uaeth gwartheg, ond Uaeth defaid

(Deut. xxxii. 14), a geifr (Diar. xxvii. 27), a chamelod

(Gen. xxxii. 15).

Defnyddir llaeth fel arwyddlun o fendithion ysprydol

(Esa. lv. 1), ac yn enwedig o wirioneddau mwy syml ac

angenrheidiol yr efengyl (1 Cor. iii. 1, 2; Heb. v. 12); ac

hefyd o air pur Duw (1 Pedr ii. 2). Arwydda y geiriau,

'sugno llaeth y cenedloedd' dynu neu dderbyn oddiwrth-

ynt y pethau rawy gwerthfawr a feddent a'r rhai allent

fod yn ddefnyddiol neu yn llesol i'r eglwys.

Mae ymenyn yn gynyrcli cyffredin Uaeth gyda ni, a
cheir ef yn gyffredin trwy gorddi ; ond yn ol Michaelis

ni wneid dim defnydd o gwbl o hono gan yr Israeliaid.

Yn yr hoU Feibl Hebraeg, yn ,ol ei dystioíaeth ef, nid

ydym yn cyfarfod â'r gair ymenyn gymaint ag unwaith,
oblegid nid yw nîíün, yr hwn yn Job xx. 1 7 ; xxix. 6 ;

Deut. xxxii. 14; Barn. v. 25; Esa. vii. 15, 22, a gyfieithir

yn ymenyn, yn arwyddo hyny, ond Uaeth ceuledig (Mi-

chaelis, Comment. iü. 140). Mae Gesenius yn cyfeirio at

dyb Michaelis gyda chymeradwyaeth, ac yn dweud: 'Nid
ymddengys y dylid deall ymenyn mewn un adnod yn yr
H. D., yr hwn gan yr hynafiaid, ac hj^d yn od yn awr gan

y Dwyreinwyr, a arferai gael ei ddefnyddio mewn ffordd

o feddyginiaeth ' (Gesenius, Lex. 285). Wrth sylwi ar

yr adnodau uchod ceir fod Uaeth ceuledig neu dew yn
rhoddi mewn amryw o honynt synwyr mwy priodol.

Nid yw yn debygol, er enghraifft, taw ymenyn ddarfu
gwraig Jael roddi i Sisera, oblegid nid yw ymenyn yn
beth cymhwys i dori syched ; mae yn fwy tebygol taw
llaeth sopen sur wedi ei gymysgu â dwfr, yr hwu sydd
yn ddiod gyffredin ac adfywiol iawn mewn gwledydd
poethion. [Ymenyn.]
Mae caics yn un arall o gynyrchion llaeth, ac yn cael

ei enwi yu ein cyfieithiad ni ; ond yn y tri Ue y ceir y
gair y mae bob amser i gael ei gym.eryd fel cyfieithiad

'gair gwahanol. Ymddengys Gesenius fel yn amheus yn
nghylch y cyfieithiad o hono. Yn 1 Sam. xvii. 18 Jesse,

pan yn danfon Dafydd â bwyd i'w feibiou eraiU yn
ngwersyll Saul, a ddywed: 'Dwg hefyd y deg cosyn hyn
(ar ymyl y ddalen Uaeth-gaws) i dywysog y mil' (1 Sam.
xvii. 1 8). Mae Gesenius yu cyfieithu y gair a arferir yma,
sef '}*''"in, yn ' doriad,' ' darnau wedi eu tori,' ' deg toriad
o laeth (tew), neu gaws-llaeth euwyn ' (305). Y gair a
ddeíhyddir yn 2 Sam. xvii. 29, yw n^ÜP!, yr hwn a gyf-
ieitha yn 'laeth ceuledig' neu 'laeth sopen ' (285); ac
uid ydym yn gweled un rheswm dros newid ei ystyr yma.
Yn Job X. 10 y gair yw r\y2X jr hwn a gyfieitha yn
'gaws-laeth ceuledig,' neu 'gaws gwyn' (154).
LLANW dodi llawer mewn llestr, neu gymaint eill

ddal (Job XX. 23 ; Ezra ix. 11). Llanw ydyw cyflawni;
gorphen. 'Cyflaimi yr hjn sydd yn ol o ddyoddefiadau
Crist ydyw dwyn y cystuddiau a ordeiniwyd ganddo i'w
ganlynwyr, a'r rhai ddyoddefir ar gyfrif ei eglwys (Col.

i. 24). Cyflaimi mesur pechod, neu gyflawni pecliodau,

yw ychwanegu anwii'edd at anwiredd hyd nas medr
amynedd Duw oddef iddynt ddianc yn hwy heb eu cosbi

(Matt. xxiii. 32 ; 1 Thess. ii. 16). Mae Satan yn llanw y
galon pan y tuedda hi yu gryf at bechod ac a'i gwna yn
eon i'w gyflawni (Act. v. 3). Mae pechaduriaid yn cael

eu Uanw â'u cynghorion eu hunain—h.y., a u fíì-wythau

—

a llenwir eu gioynehau â gwartli pan, er m^vyn cosbi eu
bwriadau a'u gweithredoedd drygionus, y dug Duw
drychinebau mawrion a gwasgfeuon arnynt (Diar. i. 31;
xii. 21 ; xiv. 14 ; Ezec. xxiii. 33 ; Ps. lxxxiii. 16). Mae
Crist yn cyflawni oll yn oll : mae yn bresenol yn mhob
man ; mae yn ei holí eglwysi a'i wir aelodau ; efe yw
sylwedd mawr holl fendithion mawrion y cyfamod newydd,
ac holl rasusau a dyledswyddau ei bobl (Eph. i. 23).

LLAW, un o ranau pwysicaf y corph dynol. Gwa-
haniaetha ddyn oddiwrth pob creadur arall, ac yn cael ei

throi at gynifer gwasanaeth fel y mae yn cyfansoddi rhan
o iaith ffiguraidd yr Ysgrythyr. Yr oedd golcìii dwylaio

yn amlygiad o ddieuogrwydd o drosedd (Deut. xxi. 6 ;

Matt. xxvii. 24). Yr oedd cusanu y llaw yn weithred o
addoliad (Job xxxi. 26). Arwyddai uniad dwylaw undeb
neu gydundeb (2 Bren. x. 15; Diar. xi. 2 1 ; xvi. 5), megis

y gwna siglo dwylaw weithiau yn ein plith ni. Taro
dwylaw a arwyddai fod un yn myned yn attebol am
ddyled un arall (Diar. vi. 1, 2; xvii. 18; xxii. 26, 27).

Gosod y llaw dan y forddwyd oedd hen dduU o dyngu
fiyddlondeb (Gen. xxiv. 2, 3 ; xlvii. 29). Yr oedd cyfodi

y llaw i fynu tua'r nefoedd yu hen ddull arall o dyngu
(xiv. 22 ; Deut. xxxii. 40 ; Dat. x. 5, 6) yr hwn sydd yn
íîynu yn ein mysg ni hyd heddyw. Yr oedd codi y dwy-
law yn ffurf a arferid mewn gweddi, efallai fel amíygiad
ofn santaidd neu ddefosiwu (Esa. i. 15 ; 1 Tim. ii. 8);

ac hefyd wrth fendithio eraiU (Lef. ix. 22 ; Luc xxiv. 50).

Estyn dwylaw at Ddmo mewn gweddi sydd amlygiad o

ddifrifoldeb a thaei-ni, fel j^e gwnai dyu ymaflyd ynddo
am help (Ps. lxxxviii. 9 ; cxliii. 6). Arwydda fod Duw
yn estyn allan ei fraicli weithiau ddifrifoldeb ei ymhy-
weddiadau â phechaduriaid (Diar. i. 24 ; Ilhuf x. 21);
weithiau defnydd o'i allu er gwaredu ei bobl a dinystrio

ei elynion (Exod. iü. 20; xv. 12); weithiau ei waith yn
parhau i fygwth cospedigaethau tryrnach (Esa. ix. 12, 17,

21). Mae curo dioylaw yn arwyddo gorfoledd a Uawen-
ydd mawr (Ps. xlvii. 1 ; xcviii. 8 ; Esa. lv. 12); brydiau

eraill amlyga wawd a dirrnyg (Job xxxiv. 3 7 ; Ezec. xxv.

6). Gosod llaw ar y genau a arwydda distawrwydd ac

ymostyngiad (Job xl. 4; Micah vii. 16). Llaesu dwylaw
a arwydda feddyliau wedi digaloni (Heb. xii. 12). Ai-
ddodiad dwyìaio a arwyddai neiUduad persou i ryw swydd
neillduol. Felly y neiUduodd Moses Josua i fod yn gan-

lyniedydd iddo, fel arweinydd yr Israeliaid (Num. xxvii.

18-23). Yr un wedd y neillduid y Lefiaid dan oruch-

wyliaeth Moses, a gweinidogion dau yr un Gristionogol

i'w gwahanol swyddi (Num. viii. 10; Àct. xiii. 3; l Tim.

iv. 14). Cyfrenid hefyd ddoniau gwyrthiol yr Yspryd
Glân trwy arddodiad dwylaw yr apostolion (Act. viii. 17;

xix. 6). Defnyddid y dull hwn wrth feudithio pobl, neu
ewyllysio yn dda iddynt. Felly y bendithiodd Jacob
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feibion Joseph (Gen. xlviii. 14). Yr un wedd y bendith-

iodd Crist y plant a ddygwyd íitto (Marc x. 10). Defn-

yddir dwylaw mewu llawer o ymadroddiou ífigiirol eraill

yn yr Ysgrythyr.

LLAWN. 1. Cyflawn, perffaith, heb eisiau dim (loan

XV. 11 ; 2 loan 8). 2. Meddu cymaint ac eiU person neu
beth ddal (Num. vii. 13, 14). 3. Meddu cymaint a rhagor

ua ddymuuo uu (Esa. i. 11). 4. Meddu cymaint ac a
deimlwn fod yn eisiau arnom (Luc vi. 25). ' Yr ydych
chwi yr awrhon wedi eicli diwallu {yn llaion yn ol y Sais-

oueg), yr ydych chwi wedi eich cyfoethogi, chwi a deyru-

asasoch hebddom ni; ac och Dduw na baech yn teyrnasu,

fel y caem ninau deyrnasu gyda chwi
;

' yu eich golwg
eich hunain yr ydych yn Uawn o wybodaeth a doethineb

;

a dymumvn eich bod mor ddoeth a santaidd ac y tybiwch
eich bod, fel y Uawenychem ac y cyfrauogem o'ch ded-

wyddwch (1 Cor. iv. 8). 5. Meddu Uawer iawu o beth :

gan liyny dywedir fod dynion yn Uawn ífydd ; yn Uawn
o'r Yspryd Glán—h.y., o'i ddouiau a'i rasusau

; yii llawn

ffieidd-dra
; yn Uawu plant, dyddiau, neu flyneddau, &c.

(Act. vi. 5 ; Dat. xvii. 4 ; Ps. xvii. 1 4 ; Gen. xxv. 8). Mae
Duw yu llawn trugai-edd, a'i ddeheulaw yu llawu cyfiawn-

der ; mae yn anfeidrol barod i dosturio wrth bechaduriaid

tlodion a gwneud daioui iddynt; mae yn barod i gyfranu
iddynt gyflawnder Crist ; ac y mae ei hoU weithredoedd
yu bertíaith gyfiawn (Ps. cxii. 4 ; xlviii. 10). Mae y
ddaiar yn Uawu o ddaioui yr Arglwydd, ueu ogoniant

Crist, pau yr amlygir hwynt yu ogoneddus yn mhob man
(Ps. xxxiii. 5 ; Esa. vi. 3). Mae cwpau dyuiou, neu fesur

eu hanwiredd, yn llawn, pan na wna Duw yn hwy gym-
eryd dial cyfiawu arnynt (Geu. xv. 6). [Llanw.]
Llawnder, cyflawuder. 1. Y dodrefu a gynwysir

mewu uurhyw beth, ueu yr hyn a'i lleinw (Ps. xxiv. 1).

2. Digonedd mawr (Num. xviii. 27). Cyflawuder y Duw-
dod yn trigo yn Nghrist a arwydda hoU bertíeithderau

y natur ddwyfol (Col. ii. 9). Mae holl gyflawuder ben-
dithiou y cyfammod uewydd wedi eu trysori gau y Tad
yn Ngíirist fel Cyfryngwr, ac o hono mae y saint yn
derbyii, a gras am ras (Col. i. 1 9 ; loau i. 1 6). Mae y saiut

wedi eu llanw â holl gyflawuder Duw, jJan y mwynhant
y Tad yn ei gariad, y Mab yn ei gyflawnder a'i feudithion,

a'r Yspryd Glâu yu ei ddylanwadau, yn y graddau hel-

aethaf (Eph. iii. 19). Cyflawuder y saint ydyw Crist

:

ynddynt y dengys gyflawnder ei gyfiawnder, ei ras, a'i

ogoniant ; a thrwy eu huudeb ag ef, a'u darostyngiad
iddo, ynghyd á'u dibyniad arno, cyfansoddir ef gau beu
cyfryugwr cyflawn (Eph. i. 23). Tyfant i faintioli cyf-

lawnder Crist pan y cyrhaeddaut oll berfleithrwydd, ac

felly yn cyfansoddi ei gorph dirgelaidd perfiaith (Eph. iv.

13). Daeth Crist yu nghyflawuder yr amser—h.y., yn
yr amser a ordeiuiwyd yn mwriad Duw a'i nodi yn ei

brophwydoliaetliau, a phan yr oedd yr adeg fwyaf cyfleus

ar gyfer ei ymddangosiad wedi dyfod (Gal. iv. 4 ; Eph.
i. 10). Gelwir casgliad dyfodol tyrfaoedd o luddewon a
Chenedloedd at Grist, i fwynhau dedwyddwch ynddo ef
yu y mil blyueddau, yn gyflawnder (lihuf xi. 12, 25).
Pechod Sodom ydoedd cyflawnder bara—^li.y., dirloddest
a meddwdod (Ezec. xvi. 49).

LLAWENYDD, neu Orfoledd, sydd deimlad cysurus
yn tarddu oddiar ymwybodolrwydd o fediant o, neu obaith
am feddu rhywbeth hyfryd ueu werthfawr, ac amlygiad
o hono mewu moliant, chwerthin, &c. Mae Uawenydd

naiU a'i yn 1. Yn Ddwyfol, yr hyn a arwydda y pleser

anfeidrol hwnw ac y mae Duw yn gymeryd yn ei bobl
ueu ei waith, a gwueud daioni iddo a'i gÿnnal (Esa lxii.

5; Seph. iii. l7;,Ps. civ. 31). 2. Naturiol, yn mhlith
creaduriaid, yu gynwysedig mewn sirioldeb, ac yn cyfodi

oddiar ryw bleser ueu enniU (Diar. xxiii. 24). 3. Ysprydol,

wedi ei gyuyrchu gan yr Yspryd Glâu, ac yn cyfodi oddi
ar uudeb â Duw, meddiaut o hono, a gobaith am ei fwyu-
hau yn Nghrist am byth ; ac y mae yu gydfynedig â

difrifoldeb hyfryd wrth weithredu er ei anrhydedd (Gal.

V. 22). Felly y saint a lawenychant yn Nghrist, neu yn
Nuw

;
ymbleserant ynddo, ac ymflrostiant yn eu perth-

ynas ag ef; molant ef am yr hyn ydyw ynddo ei hun, ac

am ei garedigrwydd tuag attynt (Luc i. 47). Llawen-
ychant mewn gobaith oherwydd eu syniädau liyfryd, eu
hymff"rost sautaidd, a'u mawl siriol, oherwydd eu dyfal-

barhad anflaeJedig a'u tragywyddol ddedwyddwch (Heb.

iii. 6). Y saint yu Uawenychu ynddynt eu hunain a

arwydda evi boddlonrwydd mewnol oblegid tystiolaeth

cydwybod dda (Gal. vi. 4). 4. Disylwedd a rhagritliioì

,

yn cyfodi oddiar dybiaeth ddychymygol o berthyuas a

chymundeb â Duw, a gobaith disail am fwyuhad tragy-

wyddol o houo (Matt. xiii. 20). 5. Pechadurus, pau fyddo

dynion yn Uawenychu yn eu pechodau (Diar. xv. 21); ac

y mae hyd yn od lawenydd cuawdol yu myued yn bech-

adurus os bydd yn ormodol, neu yu cymeryd Ue pau
fyddo Duw yn galw dynion i ofidio a galaru (Esa. xxii.

12, 13). Llawenydd a heuir i'r cyfiawn, ac y mae eu

gobaith yn orfoledd : mae pleserau ysprydol a Uawenydd
tragywyddol yn cael eu parotoi ar eu cyfer, a gobeithiant

am gael eu mwynhau (Ps. xcvii. 11; Diar. x. 28).

Gelwir sylfaeu neu wrthrych Uaweuydd uu ei orfoledd;

felly Duw ydyw gorfoledd a llawenydd mawr ei bobl

;

efe, fel eu heiddo, ac fel y mwynheir ef ganddyut, ydyw
achos a sylfaen eu Uawenydd tragywyddol (Ps. xliii. 4).

Y^ dyrchafiad a addawyd iddo, i'w gefnogi yu ei waith,

ydyw y Uaweuydd a osodwyd o'i flaen (Heb. xii. 2).

Gelwir ein dedwyddwch nefol yn Uaweuydd yr Arglwydd.
Mae yn gynwysedig yn ein mwynhad hyfrydlon o Dduw
yn Nghrist, ac y raae yu debyg iawu i'r hyfryd\A'ch a

brofa yu eiu pryuedigaeth (Matt. xxv. 21, 23). Ond
Uaweuydd yr Arglwydd ydyw nerth ei saint—sylfaen y
Uawenydd a gyuwysir yu addewidiou yr efengyl, a'r

gorfoledd mewnol a gyfyd oddiar olwg grediniol aruo ;

ac y mae y ddau yn ychwauegu eu cryfder a'u uerth

(Neh. viii. 10). Llaweuydd gweinidogiou ydyw eu dych-

weledigion, y rhai a ddygwyd at Grist trwy eu hofíeryn-

oliaeth (1 Thess. ii. 20). Llawenydd yr luddewon oedd

y deml a'i haddoliad (Ezec. xxiv. 25). Yr oedd Jerusalem

a Sion yn Uawenydd yr holl ddaiar
;
gan fod Duw yu

breseuol yno ac yn cael ei addoli mewu duU neillduol, yr

oedd mwy o achos llawenydd nac inewn uu mau araÜ

;

neu gall y geiriau arwyddo eu bod yu Uawenydd yr hoU
wlad, gau yr hofiai yr hoU luddewon hwynt, ac yr ym-
flrostieut ynddyut (Ps. xlviii. 2 ; Gal. ii. 15). Gwneir yr

eglwys yn Uaweuydd, a'i phobl yn orfoledd, pau y byddo
wedi cael ei diwygio, ei phuro, ei sefydlu, a'i beuditliio,

fel ac i fod yn gyflawn o lawenydd ysprydol, ac i law^eu-

hau calou pob edrychwr duwiol (Èsa. lxv. 18). Mae
syrthio i brofedigaethau a chystuddiau i gael eu cyfrif yn
bob Uawenydd, gafi fod pethau o'r fath yn gweithio er

eiu gwir ddaioni (lago i. 2). Llaweuydd iechawdwriaeth
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Duw ydyw y bendithion calon-adfywiol a gynwysir ynddi,

a'r goríbledd ysprydol a dardda o lioni (Ps. li. 12). Gelwir

goríbledd ysprydol yn Uawenydd yn yr Yspryd Glân,

gan y deillia oddiwrth ei breswyliad yn y galon a'i

weithrediadan yn ein calon (Rhuf. xiv. 7). Gelwir y
diffeithwch yn llawenydd asynod gwylltion : mae yr ani-

feiUaid hyn, y rhai a gasant swn a thyrfaoedd dinasoedd

yn mynychu ac yn pori gyda phleser yno (Esa. xxxii.

14). Llawenychai y Mediaid yn nyrchafiad Duw ; cyf-

Ìawnasant yn siriol ei farnedigaethau ofnadwy ar y Calde-

aid (Esa. xiii. 3).

LLAWRYF. Ni cheir y gair hwn ond rmwaith yn

ein cyfieithiad ni o'r Ysgrythyrau, sef yn Ps. xxxvii. 35,

36 :
' Gwelais yr annuwiol yn gadarn, ac yn frigog fel y

llawryf gwyrdd : er hyny efe a aeth ymaith, ac wele, nid

oedd mwy o hono ; ac mi a'i ceisiais, ond nid oedd i'w

gael.' Ar ymyl y ddalen ceir y cyfieitbiad hyn, 'fel pren

gwyrdd a dyf yn ei ddaiar ei hun ;' a rhydd Gesenius

ystyr cyffelyb i'r gair, sef ' pren genedigol ' (tu dalen 27),

h.y., pi'en wedi ei osod mewn seíyllfa ffafriol i dyfu. Os
golygid i-hyw bren neiUduoI gan y Psalmydd, mae yn
gwbl ansicr pa bren ydoedd ; ond y tebygolrwydd yw
mai nid y Ilawryf ydoedd, gan ei fod yn amheus pa un
a dyfai y pren hwnw yn Nghanaau, neu a ydoedd yn un
cyffredin yno.

LLETTY, man i deithwyr i orphwys. Inn ydyw y
gair Saisoneg, a cheir ef mewn amryw fanau o'r C. S.

(Gen. xlii. 27 : xliii. 21 ; Exod. iv. 24 ; Luc ii. 7 ; x. 34);

ivN i)i>wvi;i:i.si<)L

ond nid ydym i gysylltu y drychfeddwl o inns fel yn ein
gwlad ni.

_
Yr oedd inn y Beibl yn ddiau yn debyg i'r

caravanseries neu y hhans y rhai ydynt yn gyffredin i'r

dydd heddyw mewn gwledydd Dwyreiniol. Mae y rhai
hyn yn adeiladau eang a chynwysfawr. Weithiau nid
ydynt yn gynwysedig o ddim ond pedwar mur, ac heb
un math o do uwch ben ; weithiau maent wedi eu toi, a
chwedi eu goleuo naill a'i trwy slcijlicjhts neu trwy dwr
crwn eang, yr hwn a ettyb y dybeu o addurn a gwasan-
aeth. I'r adeiladau hyn, y rhai sydd heb raniadau, yderbynir pawb teithwyr a'u hanifeiliaid yn ddiwahan.

Yr unig raniad sydd yn y llawr yn y canol ar gyfer y
gweision, yr anifeiliaid, a'r luggage, wedi ei amgylchu â
mur tair troedfedd o uwchder, ac mor llydan nes cyrhaedd
mur yr adellad ar bob tu, ac fel hyn yn gwasanaethu fel

mainc geryg o gwmpas y muriau er cysur y teitliwyr,

gan y cyfodir hwynt fel hyn uwchlaw level y ceffylau,

y camelod, a'r mulod. Mae y teithwyr yn bwyta yr
ymborth a ddygasant gyda hwy, neu prynant fwyd yn y
lle. Pan ant i gysgu mae y brethyn cyfrwy a'u gwisg-
oedd uchaf hwythau yn gwneud y tro yn lle diUad gwely,

a'r cyfrwy a droir yn obenydd. Nid yw y cyhoedd yn
parottoi dim ar eu cyfer ond Iletty (Campbell, Gospels,

iv, 282).

Pan ddaeth Joseph a Mair ei wraig ddyweddiedig, yn
felchiog ar y pryd, i Bethlchem i gael eu cofrestru, 'a bu
tra yr oeddynt hwy yno, cyflawnwyd y dyddiau i esgor

honi, a hi a esgorodd ar ei mab cyntaf-anedig, ac a'i

rhwymodd ef mewn cadachau, ac a'i dododd ef yn y
preseb, am nad oedd le yn y Iletty {inn; Luc ii. 4-7).

Ni ddywedir yn bendant pa le y cafodd ei eni ; ond gan
yr hysbysir ui iddi ei ddodi yn y preseb, yraddengys
Ilettyent yn y man y Uettyid anifeiliaid. Cyfrifir hyn
yn gyfi'redin fel enghraifft o ddarostyngiad ein Har-
glwj'dd, ac felly yn ddiau yr oedd ; ond etto nid ydoedd
mor anarferol yn y Dwyrain a chyda ni. Mae yn beth

eithaf cyffredin yn y Dwyrain i lettya mewn ystablau, y
rhai a gynnesir gan anadl yr anifeiliaid. Nid oes dira

gwell lle na'r ystabl mewu llawer pentref, oddieithr

ystafell penaeth y pentref Congl gyn-
nes o'r ystabl ydyw o bob man y Ile

mwyaf cysurus y gellir arwain teithwyr

iddo (Amer. Miss. Iler. 1840, 43G, 492
;

1841, 384; 1843, 109).

LLETTYGARWCH. Nis gall ueb
ddarllen yr Ysgrythyrau heb sylwi ar

y Ilettygarwch a ffynai yn y Dwyrain,
yn enwedig yn oesau boreuol y byd, ac

ur y gwahaniaeth a geir yn eiii mysg
ninau yn y gorllewin (Gen. xviii. 2-8

;

xix. 1-3; xxiv. 16-20, 2.5, 29, 31-33).

Prin y gellir, fel arferiad gyfiredin,

briodoli hyn i'r ffaith fod mwy o gar-

edigi'wydd yn y Dwyrain, na chyda ni.

Cyfodai yn ddiau oddiar yr amgylchiad
iiad ydoedd ond ychydig bersonau yn
teithio yr amser hwnw, a bod inns neu
Uetty-dai yn bethau anadnabyddus. Cai
gwr dyeitîir resaw y pryd hyny yn unig
^r mwyn y pleser o fwynhau ei gwmpeini
ai siarad, achlywed rhyw newydd, gwir
neu gelwydd, a allasai adrodd. Daeth

llettygarwch i fod yn un o arferion sefydledig y Dwyrain,
a phwy bynag a'i hesgeulusai a gyfrifid yn warthus ; a
chan iddi yrawreiddio yn ddwfn yn meddyliau ac arferion

y bobl profodd yu fwy parhaus na llawer o arferion eraUl;

yn enwedig yn y rhanau hyny lle y parhauai cymdeithas
yn ei hen gyfl.wr.

Erbyn amser ein lachawdwr yr oedd yr ai'feriad yma
yn ddiau wedi myned yn Ilai cyffredin, gan fod seíÿUfa

y wlad wedi mawr newid ; etto ymddengys y parhauai i

ffynu. Yr ydym yn dueddol i gael ein cyffroi gan y
cyfarwyddiadau a rydd i'w ddisgyblion, ac hefyd i'r deg
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a tliriugaîn (Matfc. x. 9-13 ; Luc x. 4-8); ond mae yn
amlwg y cyfodent oddiar yr arferiad yr ydym wedi cyf-

eirio atti, er y cynwysant hefyd nad oedd dim ond per-

sonau neillduol, sef meibion heddwch, y rhai a gadwent
atti. Mae yr arferiad yn parhau hyd yn bresenol :

' Yn
y rhanau hyny o'r wlad sydd etto heb gael eu Hygru
gan fynychdra teithwyr pellenig llettyir y dyeithr-ddyn

vn garedig heb ddisgwyl derbyn trd.' ' Nid yw y llet-

tywr yn rhoddi dim fel taledigaeth pan fyddo yn ymadael.

Byddai cynyg ariau yn dramgwydd, a byddai derbyn
arian yn warth mawr' (Robinson, lìes. ii. 122, 347).

LLEW, anifail cwbl adnabyddus, ac yn aml wedi cael

ei enwi yn frenin anifeihaid. Mae gwahaniaeth mawr
rhwng y gwrryw a'r fennyw. Mae y llewod o'r maintioh

mwyaf yngliylch wyth neu naw troedfedd o hyd o flaen

y trwyn hyd fon y gynfíbn, wrth bedair neu bump troed-

fedd o uwchder ; mae y gynííbn o gylch pedair troedfedd

o hyd. Mae y llewod bychain oddeutu pum troedfedd

a hanner o hyd wrth dair troedfedd a hanner o uwch-
der, ac mae y gynffon ynghylcli tair troedfedd a hanner

hyd. Mae y hewes, yn ei hoU faintioh, o gylch un
rhan o bedair yn llai na'r llew, ac heb fwng (Buífou, Nat.

Ilist.Y. 73).

Yn Animal Kingdom Cuvier ni roddir ond un math o

Iftw ; ond mae tair rhywogaeth yn cael eu henwi : llew

Senegal, Uew Deheudir Aífrica, a Uew Asia (Cuvier, v.

1 62). Mae y llew yn trigo yn gyífredin yn Aö'ricà, a

rhanau deheuol Asia, er nad mor gyífredin. Yn ol tystiol-

aeth teithwyr diweddar mae yr hil wedi ei mawr deneuo
yn Turkey, Persia, a'r East Indies {Edia. Enajc. ' Mazo-
logy,' xiii. 479). Y^n yr hen amseroedd ceid llewod yn
Thrace, Macedonia, a Thessaly. Nid yn aml yr oeddynt
yn byw mewn hinsoddau cymedrol, ac nid im araser y
gororau mwy gogleddol (Buífon, Nat. Il/st. v. 77).

Oddiwrth yr amrywioí gyfeiriadau sydd at y llew yn
yr Ysgrythyrau mae'n amlwg ei fod yn eithaf adnabyddus
yn ngwledydd y Beibl. Nid oes un creadur ysglyfaethus,

na braidd un creadur dof, at ba un y mae y cyfeiriadau

yn yr Ysgrythyrau mor lliosog. Y cyfeiriad cyntaf a

gawn ni atto sydd yn ngwaith Jacob yn bendithio ei

feibion :
' Cenaw llew wyt ti Judah ; o'r ysglyfaeth y

daethost i fyuu, fy mab
;
ymgrymodd, gorweddodd fel

Uew, ac fel hen lew
;
pwy a'i cyfyd ef ?' Nid ydym yn

sicr pa im a oes llewod yn Nghanaan yn bresenol neu
beidio ; ond mae yn eglur eu bod yno yn yr hen amser-
oedd, nid yn unig oddiwrth y cyfeiriadau mynych a geir

attynt yn yr Ysgrythyrau, ond oddiwrth ddywediadau
pendant ar y matter. Lladdodd Samson ìew ifanc yr
Iiwn a ruodd yn ei erbyn (Barn. xiv. 5). Lladdodd
Benaiah ' lew mewn pydew yn amser eiria' (2 Sam. xxiii.

20). Cyfarfyddodd llew â'r prophwyd anufudd ac a'i

Iladdodd ef (1 Bren. xiii. 24). Adroddir amgylchiad
cyffelyb yn xx. 36. Pan gyfleodd brenin Assyria ym-
fudwyr yn ninasoedd Samaria, yn lle plant Israel y rhai

oeddynt wedi eu caethgludo, 'ac yn nechreu eu trigias

hwy yno, riid ofnasant hwy yr Arglwydd : am hyny yr
Arglwydd a anfonodd lewod yn eu plith hwynt, y rhai a
laddasant rai o honynt' (2 Bren. xvii. 24, 25). Ymddengys
yr arferai llewod fynychu y tewgoed a dyfent ar lanau
yr^ Torddonen. A dyna y rheswm dros ý gydmariaeth
odidog trwy yr hon y darlunia Jeremiah frenin Babilon :

' Wele fel llew y daw i fynu oddiwrth ymchwydd yr lor-

ddonen,' (wedi ei yru o'i loches yn y tewgoed gan yra-
chwydd yr afon) 'i drigfa y cadarn ' (xlix. 19, 28, 30).

Oddawrth gyfeiriadau a wna Balaam at lewod ymddengys
y ceid hwynt yn Mesopotamia (Num. xxiii. 24). Ym-
ddengys hefyd y ceid hwynt yn Syria, yn mynyddoedd
Libanus (Can. iv. 8), ac yn ngwlad Job (iv. 10, 11; x. 16;
xxviii. 8 ; xxxviii. 39).

Dywed Bufíbn fod creaduriaid hinsoddau cynnes yn
fwy ac yn gryfach, ac hefyd yn galetach a mwy ffyrnig

na rhai hinsoddau mwy cymedrol. ' Ymddengys y oyn-
yrchir y nodweddion hyn gan wres yr hinsawdd.' ' Yr
hyn sydd yn profi fod rhysedd eu ffyrnigrwydd yn cael

ei achosi gan ormodedd o wres yw, fod yr anifeiliaid sydd
yn byw yn yr un wlad ar y mynyddau, lle mae'r awyr
yn gymedrol, yn gwahaniaethu yn eu tymher oddiwrth

y rhai sydd yn byw ar y gwastadedd, ile mae y gwres yn
yn angerddol Nid yw llewod Mynydd Atlas, copa yr
hwn sydd weithiau yn orchuddiedig gan eira, yn meddu
na nerth, na dewrder, na ffyrnigrwydd ilewod Biledul-

zered neu Zaara, gwastad-diroedd y rhai a orchuddir gan
dywod poethion. Yn yr anialdiroedd poethion hyn yn
benaf y cyfarfyddwn ni a'r llewod dychrynllyd hyny ac

sydd yn !a.rswyd i deithwyr, ac yn fflangell i'r parthau
cymydogaethol' (Buffon,

Nat. ílist. V. 65).

EfaUai y gwna y gol-

ygiadau hyu o eiddo Buf-

fon egluro mewn rhan yr

hanesion a rydd Living-

stone o lewod Deheudir
Affrica, y rhai a wahan-
iaethanfc- gymainfc oddi

wrfch yr hanesion cyff-

redin am lewod a roddir

gan ysgrifenwyr hen a

diweddar. Yn ol ei dysfc-

iolaeth ef nid yw y Ilew y
creadur godidog, mawr-
eddog, nac etto yr anifail

hyf a ffyrnig y tybir yn gyffredin ei fod. Nid ydynt ond
ychydig fwy na chi o'r maintioU mwyaf, a chyfranogant

yn helaeth o natur y creadur hwnw. Nid yw eu gwyneb
yu debyg iawn i'r Uun cyffredin sydd wedi ei dynu o

honynt. Nid ydynt yn meddu dim o fawrfrydigrwydd ci

Newfoundland neu gwn St. Bernard. Nid oes un amheu-
aefch ynghylch eu dirfawr nerth. Mae y sypynau mawr-
ion o ewynau o glych eu bochgernau, eu iiysgwyddau,

a'u traed blaen yn cyhoeddi grym gorfawr. Efcfco nid

ydynfc yn nodedig am ddewrder. Pan gyfarfyddir ag
ef yn y dydd saif am fynyd neu ddwy i syllu, yna try

yn araf yn ol, a cherdda yr un mor araf am ryw ddwsin o

gamau, gan edrych dros ei ysgwydd
;
yna dechreua drot-

ian, a phan dybio ei fod allan o olwg, ffordd ag ef nerth

ei draed fel milgi. Yn y dydd nid oes, fel rheol, y
perygl lleiaf oddiwrfch lewod; os na wneir eu haflonyddu,

ui wnant ymosod ar ddyn ; nac ychwaith ar noson oleu

Ileuad, ond pan ddygwyddont fod a chenawon ganddynt,

ac yua gwynebanfc unrhyw berygl. Mor gyff'redin yw y
teimlad o ddiogelwch ar nosweithiau goleu Ileuad fel na
wna teithwyr yn aml rwymo eu hanifeUiaid, oud gadaw-
ant hwynt yn rhydd o gylch y wageni; tra ar noson

dywyU wlawog mae'r Uew, os bydd yn y gymydogaeth,
47
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yn bur sicr o ymosod ar ych a'i ladd. Mae ei ddynesiad

'bob amser yn lladradaidd, oddigerth pan wedi cael ei

glwyfo ; ac y mae ymddangosiad magl yn ddigon i beri

iddo ymgadw rhag gwneud y spring oîaf (Livingstone,

Trav. 137, 138, 139).

Mae llewod pan heneiddiont yn myned yn deneu,

ac yn trengu yn druenus oblegid dadfeiHad eu dan-

nedd. Pan fyddo y llew wedi myned yn rhy hen i

ddal ysglyfaeth y mae yn aml yn cymeryd at ddal geifr

yn y pentrefi; ac y mae dynes neu blentyn a ddygwyddo
fyned allan y nos yn agored i syrthio yn ysglyî'aeth

iddo, a chan mai dyma yw ei unig foddion cynnahaeth

parha y dull hwn o ddiwallu ei angenrheidiau. Oddi
wrth yr amgylchiad hyn mae y syniad wedi tarddu

fod y llew wedi unwaith ei brotì, yn hoífach o gnawd
dynol nac un cnawd arall. Hen lew yn gyífredin yw y
dyn-fwytawr ; a phan fyddo wedi gorchfygu ofn dyn
gymaint nes beiddiaw ymweled a phentrefi er mwyn Uadd
geifr, mae y bobl yn gwneud y sylw canlynol— ' Mae ei

ddannedd wedi eu treuho; yn fuan efe a ladd ddynion.'

Am hyny cydnabyddant yr angenrheidrwydd o weith-

redu yn uniongyrchol, a throant allan i'w ladd. Pan
yn byw yn mhell oddiwrth ddynion,

neu pan, fel y dygwydda mewn rhai

parthau, y mae arno ofn y bushmen neu

y hahalahari, cygynted ac y goddi-

weddir ef gan glefyd neu henaint, mae
yn dechreu dal llygod a rhyw bryfetach

o'r fath, ac hyd yn od i bori gwellt ; ac

y mae y trigohon wrth ganfod rhanau

o'r dail heb eu treuho yn dilyn ei ol,

gan deimlo yn sicr y cant ef dan gysgod
rhyw bren a bron rhy wan i symud, a

liaddant efyn ddidrafferth. Efallai fod

y gwellt wedi cael ei fwyta fel meddyg-
iniaetl), megis y gwneir gan gwn. Mae
yn debygol fod cyfeiriad at gyflwr

truenus hen lewod yn y geiriau hyn o

eiddo Ehphaz :
' Yr hen lew a fethodd

o eisiau ysglyfaeth' (Job iv. 11).

Lle mae digon o ysglyfaeth gelhr disgwyl gweled
llewod mewn rhifedi cyfartal. Ni wehr cenfaint o hon-

ynt byth : ond gwna- cliwech neu wyth, un teulu efallai,

hela gyd â'u gilydd.

Mae Ilewod pan wedi eu gorlenwi â bwyd yn syrthio

i drwm-gwsg pan y mae yn ddigon hawdd eu lladd

(Livingstone, Tra^. 140).

' Mae yn gyffredin i son am ruad mawreddog y Ilew
;

ond nid yw hyn amgen na chlep mawreddog. Os nad
ydych mewn unrhyw berygl oddi viTÌ;ho medrwch wrando
ar ei ruad heb fraw na dychryn. Gwna yr estrys ddifen-

ydd lawn cymaint o swn, etto ni fu erioed ofn y creadur

hyny ar neb. Mae y tebygolrwydd rhwng eu nadau
mor fawr fel nad yw yn hawdd eu gwahaniaethu. Dy-
wed Dr. Livingstone y galluogid ef i'w gwahaniaethu
gyda sicrwydd yn unig trwy wybod fod yr estrys yn
rhuo'r nos, a'r Ilew y dydd (Livingstone, Trav. 141).

Mae cynydd anghymedrol Ilewod yn cael ei rwystro
gan greaduriaid eraill heblaw dyn. Nid yn aml yr ym-
osod ar greaduriaid wedi cyrhaedd eu cyflawn faintioli.

Mae yn amheus os gwna llew byth ymosod ar hyffalo yn
ei gyflawn faintioli. TJn. toss gan darw èw^afe ,a laddai

y llew grymusaf a anadlodd erioed. Mae un olwg ar y
rhinoceros yn peri iddo ruthro ffwrdd ar frys gwyllt (Liv-

ingstone, Trav. 142).

Ni welir Ilewod yn Palestina yn awr, er ei bod yu
amlwg fod, fel y soniwyd uchod, yn rhaid eu bod ar yr
vm pryd, yn aml a nerthol. Mae y cyfeiriadau at eu ffyr-

nigder (Bren. xvii. 25, 26) yn ddigon amlwg i brofi na
pherthynent i'r rhyw Persiaidd, yr hwn nid yw mewn
un modd yn greadur ofnadwy. Mae yn rhaid taw llewod
Asiaidd oeddynt.

LLEWPARD. Ceir y gair hwn, fel enw anifail, yn
y Testamentau Hen a Newydd. Y rhai canlynol ydynt
ychydig o nodweddion y creadur a enwir yn yr Ysgryth-
yrau. Anifail gwyllt ydyw :

' A'r blaidd a drig gyd â'r

oen, a'r Ilewpard a orwedd gyd â'r raynn' (Esa. xi. 6
;

gwel hefyd Dan. vii. 6 ; Dat. xiii. 2). Mae yn hynod am
ei ddichelldra lladradaidd a'i greulonder :

' Llewpard a
wylia ar eu dinasoedd hwy ; pawb a ddel allan o honynt
a rwygir' (Jer. v. 6). Mae yn hynod am ei gyflymder

:

' Eu meirch sydd fuanach na'r llewpardiaid' (Hab. i. 8).

Creadur brych ydyw :
'A newidia yr Ethiopiad ei groen,

neu y Ilewpard ei frychni?' (Jer. xiii. 23). Trigiana

LLEWPARD SYRIAIDD.

fynyddoedd Libanus ;
' Tyred gyda mi o Libanus, fy

nyweddi, gyda mi o Libanus ; edrych o ben Amana, o gopa
Senir a Hermon, o lochesau y llewod, o fynyddoedd y llew-

pardiaid' (Can. iv. 8). Mae y nodweddion hyn fel yn cyf-

eirio at y panther, yr ounce, neu yr anifail a elwir yn
gyfredin yn Ilewpard ; a chyd â'r eithriad o'r olaf yn Uawn
mor aml at un a'r Uall. Mae y gair Hebraeg "1Ö3 {namer)

yn cael ei gyfieithu gan y Deg a Thriugain yn Tíáp§d\ií; a

thyna'r gair ddefnyddir yn Dat. xiii. 2. Adwaenai y
Groegiaid y panther wrth yr enw pardalis ; i'r hen Lad-

inwyr dan yr enwau panthera a pardus ; ac i'r Lladinwyr

presenol wrth yr enw leopardus, gair ac sydd wedi cael

ei fastardeiddio i lewpard jn ein iaith ninau. Mae corph

y panther pan wedi darfod tyfu, yn bump neu chwech

troedfedd o hyd, a mesur o flaen y ffroen hyd flaen y
gynffon, yr hon sydd dros ddwy droedfedd o hyd. Mae
ganddo groen hardd ; mae y cefn a'r ochrau, fwy neu

lai, o liw melyn dwfn, a chroen y bol yn wyn. Mae y
croen wedi ei fritho â spotau duon, a rhai o honynt yu
grwn neu ar lun rhosyn, ac eraill yn hir-grwn. Mae y
spotau hyn yn aml yn dair modfedd o amgylchedd, a

chynwys y rhan fwyaf o honynt amryw spotau llai yii
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eu canol. Mae ýr ounce yn Ilawer llai na'r panther, gan
iiad yw ond o gylch tair troedfedd a hanner o hyd. Mae
y spotau yn agos yr tin íìurf a maintioli a'r rhai sydd

ar y panther. Mae darluniad naturiaethwyr o'r llewpard

yn aninhenderfynol ac anmherfiaith. Mae y rhywogaeth
i ba un y rhydd Bufìbn yr enw Jlewpard yn perthyn yn
arbeuig i Senegal a Guiiiea, a gwledydd deheuol eraill

ac nad oeddynt wedi cael eu darganfod gan yr hynafiaid,

ac yn ganlynol nid oedd ganddynt hwy un wybodaeth
am yr anifail hwn. Mae yr anifail y ihydd ef yr enw
llewpard arno yn un newydd, yr hwn sydd yn flaenorol

wedi cael ei enwi dan enwau anmhenderfynol yn unig.

Mae yn fwy, niedd ef, na'r ounce, ond yn llawer llai na'r

panther, gaii nad yw braidd byth yn fwy na phedair

troedfedd o hyd. Mae y spotau yn grynion, ond yii

llawer llai na rhai y pauther a'r ouuce ; inae y rhau
fwyaf o houynt yn gynwysedig o bedwar neu bump o

spotiau bychain. Dywed yn inhellach fod yr Arabiaid

yn galw y pauther yn nemer, yr hwn yw yr un a'r gair

Hebraeg (Bufibn, Nat. Hist. v. 167, 171). Gan gredu y
dywediadau hyn o eiddo Bufíbn, tueddir ni i gasglu taw

y pantlier yw'r anifail a enwir yn yr Ysgrythyrau ; er,

os myn rhyw uii ddeall taw y llewpard ydyw, ni fydd y
gwahaniaeth yn fawr, gan fod y ddau anifail nior agos

perthynasau ac mor debyg i'w gilydd. Diau mai un
math o'r rli^'wogaeth Felis ydyw a arferai gynt drigianu

myuyddoedd Syria, a'r hon yu bresenol a geir yn bia yn
rhanau coedog Libanus.

LLIAIN, math eithaf adnabyddus o frethyn wedi ei

wueud o lin. Mae tri gair Hebraeg a gyfieitliir yn Ihain :

12, bad\ ^ü, shesh; a Sü, hutz; ac yn Groeg ^ua-croç,

b/jssus. Mae Cahuet yn golygu y dylai y blaenaf gael ei

gyfieithu yn lliain, yr aii cotton, a'r trydydd sidaìi—yr
un a dyf ar grogen-bysgodyn a elwir pinna. Yr oedd
llawer o'r dysgedigion o'r farn taw, yn enwedig yn yr
H. D., bretliyn cotton, ac nid un Uiain, a olygid. Dywed
Gesenius fodd bynag : 'Ar ol liir chwiliad a dadl, pa un
ai brethynau cotton neu hain oedd y rhai a wneid o

hyssus, mae yr hyn gafwyd allan yu Llundain yn ddi-

weddar, wrth edrycli ar y brethynau oedd wedi cael eu
gosod am gorph pereiddiedig un o'r Aiphtiaid trwy y
nn'croscojíe, wedi penderfynu y ddadl, a dangos taw edau
lliaiu oedd ynddynt. Lhain pur oedd, ac nid cymysgedd
edau cotton a lliain' (WilJíinson in Ilerodot. ii. 272;

Anc. Egypt. 'ù. 72, 73). Serch tybiaeth Calinet, mae yn
amlwg fod y tri gair Hebraeg, bad, shesh, a hut2, yn cael

eu cymhwyso at yr uu peth ac yn yr un ystyr. Mae
gwisgoedd yr ofieiriaid, y rhai y dywedir yn Exod. xxxix.

27-29 eu bod wedi eu gwneud o shesh, yn Lef. xvi. 4 yn
cael eu darlunio fel wedi eu gwneud o bad; a dywedir
yn Exod. xxvi. 31 fod Ilen y tabernacl o shesh, tra yr
oedd llen y deml yn ol 2 Cron. iii; 14 wedi ei wneud
o butz. Gan y defnyddir y geiriau yn ddiwahan, un am
y Ilall, mae yn aiulwg taw yr un brethyn neu ddefnydd
olygid.

Y son cyntaf a gawn ni yn yr Ysgrythyr am liain sydd
ar achlysur dyrchafiad Joseph yn llys Pharaoh. Yn
mhlith profion eraill o'r aurhydedd a osododd y brenin
arno pan y dyj-chafodd ef nesaf atto yn y deyrnas 'gwisg-
odd ef mewn gwisgoedd {lliain, C, S.) sidan ' {tif^, Gen.
xli._ 42). Bu yr Aipht yn enwog yn hir am ragoriaeth ei

lliain :
' Mae cyfansoddiad teg lliain yr Aipht,' niedd Syr

J. G. WiIkiuson, 'yn caei ei gyflawn brofi trwy ei dry-

loewder fel yr arddangosir ef yn yr hen ddarluniau,^ a
thrwy ddywediadau hen ysgrifenwyr, santaidd a bydol,

a thrwy wneuthuriad rhyfeddol dernyn a gafwyd yn agos
i Memphis, slian o ba un sydd yn awr yn fy meddiant.

Mae 540 edau inewn un modfedd o hono, neu 270 o edau
dwbl, yu yr ystof, a 110 yn yr anwe—anghyfartaledd a

berthynai i'r dull Aiphtaidd o wau. Mae Pliny yn enwi
pedwar math o liain ac oedd yn nodedig o enwog yn yr

Aipht^—y Tanitic, y Pelusiac, y Butine, a'r Tentyritic

;

a nodweddid rhwydau yr Aipht â'r un tegwch gwneuth-
iad, y rhai oeddynt mor deg fel y gellid eu tynu trwy
fodrwy gwr, a gallai un dyn gario digon o lionynt i

amgylchu gallt gyfan o goed. Nid ydyw tegwch tryloew

gwisgoedd Iliain gwrrywaid a bennywaid yn y darluniau

Aiphtaidd wedi dianc rhag sylw Seueca {De Benef. vii. 9

;

on " Sericas Yestes "), yr hwn a ddywed eu bod " mor
deneu hyd nes yr ymddangosai bennyw ynddynt fel

pe buasai iii yn noeth'" (Wiik.insou in Herodot. ii. 64).

Gorchymynid i wisgoedd yr oft'eiriaid Aiphtaidd ac

luddewig gael eu gwneud o îiain (Exod. xxviii. 39, 42).

Yr oedd y Iliain a wisgld gau y blaenaf o'r gwneuthuriad
tecaf ; ac yr oedd y wisg hir a'r Ilewis llawnion, a gudd-
ient yr holl gorph gan ddisgyn hyd eu migyrnau, yn
berffaith dryloew, a chwedi eu dodi dros glôs byr o

ddefnydd tewach ac yn cyrhaedd hyd at y penliniau

(Wilhinson in Herodot. ii. 63).

Parhaodd yr Aipht yn hir i fod yn enwog am ei gweith-

iau Iliain. Dywedir wrthym: 'A meirch a ddygid i Solo-

mon o'r Aipht, ac edafedd llin ; -marchnadyddion y brenin

a gymerent yr edafedd Uin dan bris ' (1 Bren. x. 28).

Darlunia y 'wraig ddyeithr' fel yn cyfarch y 'gwr ieuanc

heb ddeall ganddo :' ' Mi a drwsiais fy ngwely â Heni, ac â

cherfiadau a Ilieiniau yr Aijiht' (Diar. vii. 16). Dywed
Ezeciel am Tyrus :

' Lliain main o'r Aipht a symudliw
oedd yr hyn a ledit i fod yn hwyl i ti ' (xxvii, 7),

Mae yn debygol taw yn yr Aipht y dysgodd yr Israel-

iaid wneud Iliain. Ymddengys y cyfeiria yr hanes can-

Iynol at dymhor eu harosiad yn yr Aipht : 'A meibioii

Selah fab Judah oedd, Er tad Lechah, a Laadah tad

Maresah, a theuluoedd tylwyth gweithyddion lliain main

(ÿ2, butz), o d Asbea' (1 Cron. iv. 21). Bwriedid yr

edafedd Iliain a gafodd Solomon o'r Aiphli i gael ei wneiid

yn Iliain gan rai o'i ddeiliaid. Yu y ganmoliaeth a rydd

i'r ' wraig dda' dyma un o'i rhagoriaethau ;
' Hi a rydd

ei llav/ ar y werthyd, a'i Uaw a ddeil y cogail. Hi a wna
liain main, ac a'i gweith, a rhydd wregysau at y inar-

siandwr' (Diar. xxxi. 19, 24).

Ymddengys fod deínydd oyff"redin yii oael ei wneud o

liain er yn foreu gan yr Hebreaid. Hyd yu od ar eu

dyfodiad o'r Aipht gwneid mawr ddefnydd o hono yn
ngwneuthuriad y tabernacl, lleni yr hwn oedd o ' liain

main cyfrodedd ;
' ac felly lleni arcli y cyfamod, a'r drws,

a'r cyntedd, a'r porth, yr oeddyut oll i fod o'r un defnydd

(Ezec. xxvi. 1, 2, 31 ; xxvii. 9, 11-18). Ymddengys fod

gwisg o liain nid yn unig yn un gyffrediu, ond yr oedd

hefyd yn un adduruiadol a gwych. Dafydd, pan ddug yr

arch mewn gorymdaith gogoneddus i Fynydd Siou 'oedd

wedi ei ymwisgo mewn gwisg o liain main ;' gwisgai hefyd

'ephod liain' (1 Cron. xv. 27). Mordecai, ar ei ddyrchaf-

iad gan Ahasferus, ' a aeth allan o wydd y brenin mewn
breninol wisg o rudd-goeh, a gwyn, ac â chorou fawr o
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aur

^

ac mewn dillad sidan (C. S., mein-llin) a phorphor'

(Esth. viii. 15
;
gwel hefyd (Esa. iii. 23; Ezec. xvi. 10, 13).

Yn nammeg y gwr goludog a Lazaru3 darlunia ein Har-

glwydd y gwr cyfoethog íel wedi ei ' wisgo mewn lliain

main a phorphor' (Luc xvi. 19). Yn Llyfr y Datguddiad,

loan, pan yn son am briodas yr Oen a'r eglwys dan y
gydmariaeth o fennyw, a ddywed : 'A chaniatawyd iddi

gael ei gwisgo â Iliain main glân a dysglaer; canys y
Uiain main ydyw cyfiawnder y saint (Dat. xix. 8). At

hyn yn ddiau mae y cyfeiriad yn Dat. vii. 13, 14, er na

ddywedir hyny yn bendant.

LLIN, ycynyrch llysieuol hollol adnabyddus o ba un

y gwneir Ihain. Y son cyntaf am dano sydd genym yn
yr Ysgrythyrau a geir yn Exod. ix. 31, Ue yr adroddir i'r

pla genllysg, â pha un yr ymwelwyd a'r Aipht pan

ballodd Pharaolì adael plant Israel i ymadael, 'guro y Ilin

a'r haidd, canys yr haidd oedd wedi hedeg, a'r llin wedi

hadu.' Yr oedd îlin hyd yn od yn yr oesoedd boreuaf yn
un o'r nwyddau hwsmcnaeth a masnach pwysicaf yn yr

Aipht, ac felly y mae yn bresenol.

Mae hinsawdd a daiar y wlad hono
mor ffafriol i'w dyfiant fel y cyr-

haedd y planigyn faintioli yno nad
yw byth yn gyrhaedd yn Europe.

Wrth ddarlunio y cystuddiau a
ddygwyddent i'r Aipht, dywed
Esaiah :

' Gwaradwyddir hefyd y
rhai a weithiant fein-llin, a'r rhai

a weuant rwydwaith ' (xix. 9).

Yr oedd llin yn tyfu yn Ngha-
naan cyn i'r Israeliaid gyrhaedd
meddiant o'r wlad hono. Dug
liahab y ddau wr a anfonasid gan
Josua i ysbio y wlad ' i nen y t,
ac a'u cuddiasai mewn bolldeidiau

Uin, y rhai oedd ganddi wedi eu
hysgafnu ar nen y t' (Jos. ii. 6).

Ymddengys ei bod yn arferiad yr

amser hyn i daenu corsenau Uin

ar nenau gwastad y tai, er mwyn
eu sychu yn yr haul.

Wrth dynu cymeriad gwraig
dda dywed Solomon :

' Hi a gais

wlan a Uin, ac a'i gweithia a i dwylaw yn ewyllysgar. Hi
a rydd ei llaw ar y werthyd, a'i Ilaw a ddeil y cogaü. Hi
a wna liain main, ac a'i gwerth, ac a rydd wregysau at y
marsiandwr' (Diar. xxxi. 13, 19, 24).

Sonir ara garth (Barn. xvi. 9 ac Esa. i. 31) fel defnydd
cyneuawl iawn ac hawdd ei ddifa gan dân. Am y Mes-
siah dywed y prophwyd :

' Ni ddryUia gorsen ysig, a'r

Uin yn mygu nis diffydd' (Esa. xlii. 3); tosturia wrth
saint gweinion a'u grasusau eiddU, ymddwyn yn dyner
tuag attynt, cynorthwya, cadai-nha, a chynnal hwynt.
LLOER, Y. Nid yw y Uoer yn blaned fel ein daiar

ni, neu Mercury, Venus, neu Jupiter, y rhai a deithiant

o gwmpas yr haul, ond is-blaned {satellite) i'n daiar ni, ac
yn symud o'i chwmpas mewn saith ar hugain o ddyddiau,
saith o oriau, o thri a deugain o fynydau. Mae pellder

ei chylch-lwybr oddiwrth y ddaiar yn 237,000 o fiUtir-

oedd, a theithia 2270 o fiUtiroedd yr awr. Mae yn
symud nid yn unig bob mis o gylch y ddaiar, ond cyd-
deithia a Iii yn ei chylchdaith blyneddol o gwmpas yr
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haul, a'r ddwy yn troi o'i gwrnpas fel eu canolbwynt ad-
dynawl cyffredin. Mae ei thryfesur, neu ei mesur trwy
ei chanol, yn 21 GO o filltiroedd, ac yn ganlynol mae hi yn
Uai na'r ddaiar, yr hon sydd ynghylch 3\ o weithiau yn
fwy. Mae yn amgylchiad hynod fod y Uoer, er ei bod
yn troi ar ei hechel ei hun, yn dangos yr un wyneb bob
amser i ni. Nid oes genym un wybodaeth am yr ochr

arall.

Mae cyfansoddiad naturiol y Iloer yn fwy adnabyddus
i ni nac eiddo un o'r cyrph nef'ol eraill. Trwy gymhorth
teleseopes yr ydys yn canfod anwastadrwydd yn ei

gwyneb, yr hyn nis gall fod ddim amgen na mynydd-
oedd a dyffrynoedd. Mae y mynyddoedd hyn yn lliosog

iawn, ac y maent yn mawr wahaniaethu yn eu huchder,

a cheir rhai mor uchel a 22,823 o droedfeddi, neu 1400
o droedfeddi yn uwch na Chimborazo yn yr Andes. Mae
y rhan fwyaf o honynt yn darawiadol o unffurf a hynod
yr olwg amynt. Maent yn nodedig o liosog, yn enwedig
tua rhan ddeheuol y wyneb, gan y cymeraat i fynu y
rhan fwyaf o hono, ac y maent bron i gyd ar lun cwpan

,

ond y mae i'r rhai mwyaf waelodion gwastad oddi mewn,
oddiwrth y rhai y cyfyd yn gyffredin fryn bychan, serth,

a chrwn. Mewn gair dygant i'r gradd perffeithiaf nod-

weddion mynyddau wedi eu cynyrchu gan dân mewnol,
fel y geUir gweled yn agoriad cwpan-debyg Vesuvius,

gyd á'r neillduolrwydd hynod hyn, fod gwaelodion Uawer
o'r safnau cwpan-debyg hyn yn lawer islaw gwyneb y
lloer, gan fod y dyfnder mewnol yn ddwy neu dair

gwaith yn fwy na'r uchder allanol—h.y., gellir ystyried

safn cwpan-debyg y volcano fel simne ac y mae mwy
o honi o'r golwg yn y gwaelodion obry nac sydd yn y
golwg ar lan. Dug rhai o honynt arwyddion amlwg eu

bod wedi eu hachosi gan ddefnyddiau mewnol wedi eu

toddi gan dân a'u chwydu allan; ac y mae arwyddion
diymwad o dawdd-ffrydiau yn dylifo allan yn mhob
cyfeiryd, fel y gellir gweled trwy y telescopes. A!y hyn
sydd yn mhellach yn hynod iawn yn naiareg y Uoer yw
fod yno ororau eang gwastad o dir, ac yn ymddangosiadol

yn gynwysedig o laid dyfroedd wedi gwaelodi, serch nad
oes yno un ymddangosiad o foroedd.

Nid oes dim cymylau yn y Iloer, na dim i ddangos fod

awyrgylch yn perthyn iddi. Mae yn rhaid gan hyny
fod hinsawdd y Uoer yn un hynod iawn ; ceir pythefnos

o wres angerddol, a mwy angerddol na cheir yn un rhan

o'n daiar ni, ac yna b\ thefnos o oerni mwy ffyrnig na geir

yn mhegynau y bellen ddaiarol hon. Èfallai fod rhyw
amgylchiadau yn sicrhau cyd-bwysedd yn yr hinsawdd,

ac yn Ilinaru Ilymder eithafol yr hinsoddau ; ond os oes

rhyw ddylanwad o'r fath ar waith, rhaid ei fod yn gyí-

yngedig o fewn terfÿnau culion iawn.

Er fod yn rhaid fod gwyneb y Iloer ac sydd tuag

attom ni yn boeth íawn, etto nid ydym ni yn teimlo dini

gwres oddi wrtho, ac nid yw yn fociis adlewychwyr

mawrion yn effeithio dim ar y gwres-fesurydd. Yra-

ddengys gan hyuy nad yw ei wres byth yn cyrhaedd eiii

daiar ni o gwbî.

Mae yn rhaid gwella llawer ar y telescopes cyn y gallwn

ni ddi.sgwyl gweled arwyddion o drigolion, fel y dangosir

hwynt gan adeiladau neu gyfnewidiadau ar wyneb y
ddaiar. Oblegid diffyg awyr, fodd bynag, ymddengys
yn anmhosibl y gall un ffurf o fywyd, tebyg i'r ffurfiau

ar y ddaiar, fÿw yno. Nid oes dim ymddangosiad o
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ddim fel gwellt neu lysiau, nac un cyfnewidiad yn y
wyneb yr hyn a ellir, yn nhyb Syr John Herschel, yn

deg ei briodoli i gyfnewidiad tyinhorau (Herschel, Out-

lines, 239, 258, 261, 262).

Mae y lloer, fel y ddaiar, yn gorph tywyll {opaque,

iiid tryloew), a dysgleiria â phelydrau benthyg oddi

wrth yr haul. Pan ddel y ddaiar, ar ei chylchdro yn y
nefoedd, rhwng yr haul a'r lloer, syrfch y lleuad i gysgod

y ddaiar, a chan nad oes ganddi oleuni ei hun dyoddef

ddiífyg oddiwrth fod pelydrau yr haul wedi cael eu

rhwystro i'w chyrhaedd. O'r tu arall, pan ddel y Iloer

rhwng yr haul a'r ddaiar, mae yr haul a diífyg arno i

drigolion ein pellen ni. Nid yw diífygion, fodd bynag,

yn gyflawn, ond yn awr ac eilwaith ; nid yn gyífredin

ond yn rhanol, ac ararywiaot yn eu heangder yn ol eang-

der y cysgod lle syrthio.

Y lloer yw prif achos trai a llanw y môr fel eífaith deddf

canolbwyntawl cyíîredinoh Er fod y tidefi mewn rhan

dan ddylanwad yr haul, cynyrchir hwynt yn benaf gan

ddylanwad y lloer; adwaenir dylanwad yr haul trwy ei

fod yn ychwanegu neu leihau el gweithrediad mwy
nerthol hi.

Mae wedi bod yn hen dyb sefydledig a chyflfredinol

fod gan wyneb y lloer ddylanwad ar y tywydd, ac y mae
amryw brophwydoliaethau wedi cael eu syflaenu ar hyny

;

ond nid oes un prawf fod gan y lloer lawer i wneud â hin

ein byd ni (Herschel, Outlines, 261).

Y lloer oedd prif fesurydd amser yn mhlith yr Heb-
reaid, a rheoleiddiai eu gwleddoedd, ynghyd â'u sere-

moniau a'u harferion eraill. Mae mynych gyfeiriad yn cael

ei wneud at y newydd loerau (1 8am. xx. 5 ; Ps. lxxxi.

3 ; Esa. i. 13, 1 4). Mae y Mandigoes, a Ilwythi negroaidd

eraül, fel yr hen Hebreaid, yn mesur amser wrth y Iloer.

Yn y Dwyrain, lle y teithia y lloer trwy awyr glir,

ddigwmwl, dysgleiria yn brydferth dros ben, ac mewn
canlyniad daeth yn foreu i fod yn wrthrych addoliad,-

oud dan wahanol enwau mewn gwahanol wledydd. Y
lloer a addolid gan y Pheniciaid dan yr enw Astaroth

—

ffurf o eilun-addoliaeth i ba un yr ymddangosai'r Israel-

iaid yn hynod dueddol (Deut. iv. 19 ; xvii. 3; Barn. ii.

11, 13; X. 6; 1 Sam. vii. 3, 4 ; 1 Bren. xi. 5). Diau

mai'r Iloer a addolid gan weddill Judah, y rhai pan

gaethgludwyd corph y genedl i Babilon, a ddiangasant

i'r Aipht, ac yn enwedig y mennywaid, a than yr enw
Brenines y Nefoedd (Jer. xliv. 17-19, 25). Mae genym
gyfeiriadau pendant at addoliad y Iloer yn Arabia yn
Job xxxi. 26-28.

Priodolid gwallgofrwydd yn hir i'r lloer, fel un o'i

achosion. A dyna y rheswm dros y gair lunatic (Iloerig),

oddiwrth luna, y Uoer ; ond ystyrir y dybiaeth hon yn
awr yn gamsyniad o eiddo yr anwybodus, a gwrthodir hi

yn gyffredin gan feddygon.

LLONGAU a enwir yn aml yn yr Ysgrythyrau ; ond
er fod Canaan yn gyfleuedig wrth ben Môr y Canoldir, a

chybelled a hyny mewn set'yllfa fanteisiol ar gyfer mas-
nach, ni fu y bobl Hebreaidd erioed yn bobl a wnai lawer

a morwriaetlí. Y son cyntaf am lougau yn yr Ysgryth-

yrau a geir yn ngwaith Jacob yn bendithio ei feibion :

' Zabulon a breswylia yn mhorthladdoedd y môr, ac efe a

fydd yn borthladd Ilongau, a'i derfyn fyc'd hyd Sidon

'

(Gen. xlix. 13). Yr oedd Tyrus a Sidon er amserau
boreuol yn llefydd o anturiaeth masnachol • ond er eu

bod o fewn terfynau gwlad yr addewid, cadwasant eu
hannibyniaeth, ac ni chawsant erioed eu gorchfygu gan
yr Israeliaid. Ymroddai yr Hebreaid yn benaf i amaeth-
yddiacth ; ond nid oedd modd i'r rhai a drigent ar hyd
Ìan Môr y Canoldir beidio bod a rhyw gysylltiad à llongau.

Yr ydym gan hyny yn cael Deborah yn achwyn ar rai o'r

llwythau am aros yn ol ar adeg ymdrech fawr genedl-

aethol :
' Paham yr erys Dan inewn llongau ? Aser a

drigodd wrth borthladd y môr, ac a arosodd yn ei adwyau'
(Barn. v. 1 7). Joppa oedd yr unig borthladd a feddienid

gan yr Israeliaid ar Fôr y Canoldir (ac nid ydoedd hwnw
na diogel na chyfleus), hyd nes i Herod adeiladu Cesarea,

yr hwn a ddaeth i fod yn brif borthladd Palestina. O
Joppa y darfu Jonah hwylio pan ffbdd o wydd yr Ar-
glwydd ; ond yr oedd hyd yn od y Ilong yn yr hon y
moriodd yn un baganaidd, ac nid luddewig (Jonah i. 3,

5, 6). Yn Cesarea y darfu Paul lanio pan yr ymwelodd
a Jerusalem am y tro diweddaf (Act. xxi. 8), ac mae
jm debygol taw o Cesarea y cymerodd long i Rufain
(xxvii. 1, 3).

Mae efallai yn brawf nad oedd Ilawer a fynai'r Israel-

iaid â Uongau oddiwrth y ffaith ddarfod i Hiram, brenin

Tyriis, at yr hwn yr oedd Solomon wedi anfon, gyduno
a'i gynygiad, ond dywedodd :

* Fy ngweision a'u dygant

LI.ONG K['rEINIO.

i waered o Libanus hyd y môr, a mi a'u gyraf hwynt yn
gludeiriau ar hyd y môr, hyd y fan a osodych di i mi, ac

yno y dattodaf hwynt' (1 Bren. v. 8, 9); ac y mae yn
amlygiad cryfach fyth o'r un peth ddarfod i Hiram, ar ol

i Solomon 'wneud llongau yn Ezion-geber,' wrth beu
cangen ddwyreiniol y Môr Coch, i fyned i Ophir, ' anfon

ei weision yn y llongau, y rhai oedd longwyr yn medru
oddiwrth y môr, gyda gweision Solomon' (ix. 26, 27).

Cynygodd Jehosaphat ar i gyffelyb fordaith gael ei chym-
eryd :

' ond nid aeth ei ìongau, canys drylliasant yn
Ezion-geber' (xxii. 48).

Yn y T. N. yr ydym yn darllen am longau ar Lyn
Gennesareth ; ond niae yn debygol taw Iléstri pysgotta

oeddynt. Yr oedd amryw o ddisgyblion ein Harglwydd
yn bysgotwyr (Matt. i^.'lS-^^; Marc iv. 34, 35; viii. 10,

13 ; loan vi. 22, 24).

Mae genym hanes manwl ac i'r byw o fordaith Paul i

Ilufain yn Act. xxvii. ; ond fel yr oedd hyn yn esampl

o forwriaeth Groegaidd ac nid luddewig, nid oes un
alwad arnom i wneud un sylw neillduol arni. Mae \m
amgylchiad, fodd bynag, nas medrwn ymgadw rhag sylwi

arni. Ynghanol yr ystorm arswydus a'i goddiweddodd
dywedir iddynt ' wneud cynorthwyon, gan wregysu y
llong oddi dani' (xxvii. 17). Yr oedd hyn yn gynwysedig
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mewu cario rhaflau o gwmpas y Uong er mwyii rhwystro y
plancau i neidio o'u lle, a pheryglu diogelwch y llestr. Yr
oedd yu un o neiUduolion y darpariadau ar gyfer llongau

yn yr hen amseroedd eu bod yn cario cynorthwyon

(ÛTrolnaira), fel ac i fod yn barod ar gyfer unrhyw gyfyng-

der a ddygwyddai eu gwneud yn angeni-heidiol. Frapping

y gelwir liyu gan forwyr yn y llynges Saisoneg, a dysgid

hwynt bob amser pa fodd i frappo llong. Ond ni wneir

defnydd agos mor gyfFredin o'r dull hwn yn awr a chynt;

ac ni chynysgaethir Uongau yn bresenol â chynorthwyou

neu vnderyirders wedi eu parotoi yn bendant ar gyfer y
cyfryw ddyben. Yr oedd y llongau Russiaidd a gymer-
wyd yn y Tagus wedi eu cadw wrth eu gilydd yn y íFordd

lion, oblegid eu hoed a'u cyflwr drwg. Yn mrwydr
Navarino, yn 1827, darfu i'r llong rhyfel yr Albion

dderbyn cymaint o niwed fel y gorfuwyd ei frappo hi.

Toi'chwyd cJiain cahles o dan ei gwaelod, y rhai a dynheid
gan eraül a baswyd yn groes iddynt ar hyd ei hochrau,

a dygwyd hi yn y cyflwr hyn i Portsmouth (Conybeare,

ii. 311, 337).

LLW, haeriad difrifddwys, yn yr hwn y gwneir appel
cynwysedig neu amlygedig at Dduw dros wirionedd yr
hyn ddywedir, neu yr hyn ymrwymîr ei wneud. Arferai

yr hen baganiaid dyngu idd eu duwiau (Jos. xxiii. 7 ;

Amos viii. 14; Zeph. i. 5 ; Adam, Bom. Ant. 226); ond
yr oedd llwon i gael eu gwneud yn enw y gwir Dduw yn
unig (Le£ xix. 12 ; Deut. vi. 13 ; Jer. iv. 2).

Yr oedd tyngu yn arferiad hen a chyffredin iawn, a
chyfododd oddiar y duedd gyfíredinol sydd mewn dynion
i ddweud anwiredd (Gen. xxi. 23, 24, 31 ; xxiv. 3, 37 ;

XXV. 33 ; xxvi. 28 ; xlvii. 31 ; L 5, 25). Ymddengys y
cymei'id Uwon ar bob achlysur, ac byd yn od ar achlysuron

dibwys.

Darluuir Duw yn aml fel yn myned i'w Iw (Gen. xxii.

16; xxvi. 3; Exod. vi, 8; Ps. xcv. 11; Jer. xxii. 5; Act.

ii. 30; Heb. vi. 13, 14, 17). Darlunir ef fel hyd yn od
yn appwyntio ein Harglwydd i'w swydd fel offeiriad

trwy Iw (Ps. cx. 4 ; Heb. vii. 21). Noda hyn hefyd fel

dyledswydd tuag atto ei hun (Esa. xlv. 23; lxv. 16;
Jer, xii, 16).

Wrth dyngu llwon yn yr hen amseroedd nid oedd
mae yn debygol un weithred neu seremoni heblaw adrodd
Ígeiriau a amlygent yr ymrwymiad; ond ni gawn Abra-
am, pan y dododd ei was ar ei Iw, yn gofyn am iddo

osod ei law dan ei forddwyd (Gen. xxiv. 2, 3, 9) ; ac felly

Jaoob yr un modd (xlvii. 29, 31), Yr oedd codi y Uaw
tua'r, nefoedd yn ffurf o dyngu (Gen. xiv. 22, 23 ; Deut.
xxxiL 40 ; Dan. xii. 7 ; Dat. x. 5, 6).

Yn y T. N. cyfarfyddwn â haeriadau difrifddwys o'r un
pwysigrwydd a llwon, yn enwedig gan yr apostol Paul,
iriegis ' canys tyst i mi yw Duw' (Rhuf. i. 9 ; 1 Thess. ii.

5 ; Phil. i. 8); 'Duw a wyr' (2 Cor. xi. 11) ;
' Y gwir-

ionedd yr wyf fi yn ei ddywedyd yn Nghrist ' (Rhuf ix.

1 ; 1 Tim. ii. 7) ;
' Duw a Thad ein Harglwydd ni lesu

Grist, yr hwn sydd fendigedig yn oes oesoedd, a wyr nad
ydwyf yn dywedyd celwydd (2 Cor. xi. 31) ;

' Ac yr wyf
yn galw Duw yn dyst ar fy enaid, mai er eich arbed
chwi na ddaethum etto i Corinth' (1 Cor. i. 23).

Ond ymddengys fod tyngu Uwon wedi dyfod yn arfer-

iad gyfíredin ac anwarantedig yn mhlith yr luddewon.
' Canys oherwydd Uwon y gofidiodd y ddaear,' medd
Jeremiah (xxiii. 10)— cydmariaeth llawn mynegiant.

Cyfeiria Hosea hefyd at yr arferiad raewn iaith gondera-
niol gyffelyb. Yn yr adnodau hyn mae yn debygol y
cyfeiriai y prophwydi at y defnydd cyttredin o Iwon yn
nghyfeiUachau cyfíredin bywyd, pan nad oedd un angen
neu alwad am danynt. Ymddengys fod hon yn arferiad

gyffredin yn y Dwyrain yn bresenol. ' Mae pob sect a
dosparth yn y wlad,' raedd y Parch. J. L. Porter, cenadwr
yn Damascus, 'yn yr arferiad barhaus o ddefnyddio enw
Duw yn eu cyfeiUach gyffi^edin. Mae tyngu yn arferiad

gyffredinol ; mae pob brawddeg braidd yn gydfynedig
a Uw o ryw fath. Yn yr ystyr yma mae tebygolrwydd
mawr yn eu cyfarchiadau a'u siarad cyffredin i'r hyn
gawn ni yn yr Ysgrythyrau. Gwelir esamplau o'r

defnydd hyn o enw Duw mewn siarad cyffredin' (Ruth
i. 17 ; 1 Sam. iii. 17 ; 2 Sam. iii. 9 ; 1 Bren. ii. 23). Yn
nghyffredinolrwydd yr arferiad mae genym ryw esponiad

ar g\vymp Pedr :
' Yna y dechreuodd regu a tliyngu, gan

ddywedyd, Nid adwaen i y dyn yma yr ydycîi cliwi yn
dywedyd am dano' (Marc xiv. 71).

Yn amser ein Harglwydd yr oedd yr luddewon yw yr

arferiad o dyngu i wrthiychau eraiU heblaw y Duw
Goruchaf, ac ymddengys y tybient fod tyngu iddynt yn
weithred Uai difiifddwys, ac efallai yn llai rhwymedigol
na thyngu i Dduw (Matt. xxiii. 1 8-22). Yn awr, mae
yn amlwg taw y fath Iwon ar rhai hyn a gondemnid gan
ein Harglwydd, yn gystal a thyngu raewn siarad cyff-

redin. ' Na thwng ddim ; nac i'r nef, canys gorseddfa

Duw yw hi ; nac i'r ddaear, canys troedfaino ei draed

ydyw ; nac i Jerusalem, canys dinas y brenin mawr
ydyw. Ac na thwng i'th ben, am • na elli wneud un
blewyn yn wyn, neu yn ddu. Eithr bydded eich ymad-
rodd chwi, ië, ië ; nage, nage : oblegid beth bynag sydd
dros ben hyn, o'r drwg y mae' (Matt. v. 34-37). Mae
geiriau lago i'r un dyben :

' Eithr o flaen pob peth, fy

mrodyr, na thyngwch, nac i'r nef, nac i'r ddaiar, nac un
Uw arall, eithr bydded eich ië chwi yn ië, a'ch nage chwi

yn nage, fel na syrthioch i farnedigaeth' (lago v. 12).

LLYFRAU a enwir gyntaf yn yr H. D. yn Job xix.

23, ac yn Exod. xvii. 14 ; ar ol hyn cyfarfyddir â'r gair

yn awr ac eilwaith yn Mhum Llyfr Moses a Uyfrau olynol

yr Ysgrythyr. Ysgrifenid hwynt gynt ar fath o bapyr

a wneid o gorsen a elwid papyrus, yr hwn a dyfai, digon-

edd o honi, yn yr Aipht ; ond raewn canlyniad i waith

un o'r Ptoleinys yn gwarafun i bapyr gael ei werthu o'r

wlad, oblegid cenfigen at Eumenes, brenin Pergamus, yr

hwn oedd yn cynyg cystadleu ag ef yn ngorwychder ei

lyfrgell, mabwysiadwyd amryw ffyrdd o barotoi crwyn ar

gyfer ysgrifenu arnynt, a dyna paham y gelwid hwynt yn

Pergamena, ac yn Saisoneg jjarchment. Gelwid hwynt
weithiau hefyd yn Groeg yn nen^pám (2 Tim. iv. 13).

Mae y rhan fwyaf o'r llawysgrifau sydd ar glawr wedi eu

hysgrifenu ar parchment; ychydig ar y papyrus (Adam,

lìovi. Antig. 470).

Os byddai y Uyfr yn fawr, yr oedd wrth reswm yn
gynwysedig o nifer o ddarnau o papyrus neu grwyn wedi

eu cysylltu ynghyd. Nid yn ami yr ysgrifenid ar bob

tu i'r dail, etto gwneid hyny weithiau (Ezec. ii. 9,10;
Dat. V. 1).

Gan fod y papyr a wneid o'r papyrus yn frau er yn
ystwyth, mabwysiadwyd yn naturiol y dull o'u plygu neu

eu rollo o gwmpas dau bren, un yn mhob pen i'r ddalen.

Gwnai y darUenydd ' ddadblygu neu unroUo y llyfr

'
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(ài/aTTTi/'^a? tÒ /3í/3Xíoi/) hyd at y fan y dewisai ddarllen; a

plian íyddai wedi darllen cymaint ag ewyllysai, gwnai ei

gau, neu ei blygu, neu ei 'ìx>Uo yn ol' {TTTÌ^aí tó /3ifi\lov),

yr un fath ac y gwneir â map genym ni (Luc iv. 17, 20).

Oddiwrth hyn y daeth y gair volume—rhol, neu beth

wedi ei rohau i lynu (Ps. xl. 7).

Weithiau byddai y dail a rolid i fynu ac a rwyraid â

Uinyn yn cael eu seho (Esa. xxix. 11 ; Dan. xii. 4), ac

weithiau, fel yr ymddengys, ag amryw sehau, un ar ol y
llall (Dat. V. L 2, 5, 9 ; vi. 1-12 ; viii. 1).

Yr oedd llyfrau heíyd a ysgrifenasid ar goed, plwm,
efydd, neu itbri. Cysylltid y rhai hyn ynghyd gan
ddolenau yn y cefn, trwy y rhai y gyrid gwialen yr hon
a ddefnyddid i'w cario (Jahn, 44, 45).

Er fod y gair Saisonig hoolc yn gyfieithiad eithaf priodol

o'r gair l3i^\íov, etto gan fod llyfrau yr hynafiad yn
wahanol iawn mewn ffurf a gwneuthuriad oddiwrth ein

rhai ni, cawn nad yw y gair Saisonig Ujjfi' yn gyfieithiad

priodol o'r gair Groeg ]3t/3\íov. Felly gwnai y geiriau,

Dat. vi. 14, os wedi eu cytíeithu, 'A'r nef aaeth héibio fel

//?/// wedi ei blygu ynghyd,' drosglwyddo i'r darllenydd

Saisonig (a Chymreig heíÿd o ran hyny) syniad anneall-

adwy a gwrthun, er nas gall dim drosglwyddo drych-

feddwl mwy eglur na'r geiriau gwreiddiol, gan fod llyfrau

yr hynafiaid yn gynwysedig o scrolls hirion, yn gyftredin

o barehment, wedi eu gwnio neu eu glydio ynghyd. Darfu

y cyfieithwyr Saisonig, gan hyny, yn briodol ddefnyddio

y gair mwy cyft'redin scroll, yr hwn a drosglwydda yn
bertfaith ystyr y gair gwreiddiol.

Etto, mae y gair ^i$\íov yn Dat. v. 1 wedi cael ei hoU
gamgyfieithu yn Ui/fr gan ein cyfieithwyr :

' Ac mi a

welais yn neheulaw yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd-

fainc, Ijjfr wedi ei ysgrifenu oddi fewn ac oddi allan.'

Wrth y gair olaf y deallai darllenydd cyífredin y rhwym-
iad, yr hwn, gyda ni, nid yw yn briodol iawn i ysgrifenu

arno ; ac nid allai gynwys rawy na'r hyn ellid ysgrifenu

ar un ddalen ychwanegol, pe dygwyddai y llyfr fod yn
gynwysedig o fil o ddail. Yn awr nid yn aml yr ysgrif-

enid ond ar vin wyueb i'r ddalen, a elwir yma yn oddi

feicn, jn scroUs hirion neu lyfravx yr hynafiaid, oblegid

troid yr oclir hono oddi fewn wrth wneud y Uyfr i fynu.

Pan fyddai un o'r rholau hyn wedi eu hysgrifenu ar bob
tu i'r ddalen, cynwysent ddau cymaint a phe buasent
wedi cael eu hysgrifenu ond ar un wyneb i'r ddalen yn
unig. Prif amcan loan wrth enwi yr amgylchiad yma
ydoedd arwyddo fod y rhol neu y scroU yn orlawn o

hyflíorddiad, ac nad oedd ei chynwysiad i gael ei raesur
wrth ei raaint (Campbell, Gospels, 'i. 46).

Lhjfr seUedig ydyw un y mae ei gynwysiad yn ddirgel

;

ac arwydda agoriad neu doriad y seliau gyflawniad bwr-
iadau Duw ac sydd yn gynwysedig ynddynt.

Bwyta Uyfr yw ystyried ei gynwysiad yn ofalus, ei

ddeaJl yn drwyadl, a llanw y meddwl a'i syniadau, fel pe
byddai yn rhan a chyfran o'i gyfansoddiad.

Mae pobl y dyddiau presenol, yn gynefin â Uiosogiad

llyfrau trwy y gelfyddyd o argraphu, ac yn byw mewn
amseroedd pan y mae y rhan fwyaf o bobl ddeallus yn
meddu llyfrgell, yn agored i fiurfio gau syniadau yn
nghylch cyflwr yr hynafiaid gyda golwg ar y matter
hwn. Gyd ag anhawsder, yn enwedig yn yr hen
amseroedd boreuol, y Uiosogid Uyfrau, a chaent eu.cy-

hoeddi trwy gael eu darllen allan i gynnulleidfaoedd yn
hytrach na thrwy'r ffordd ddeir a chostus o ysgrifenu

copiau (Rawlinson in Ilerodot. i. 42). Dywedir y gwnai
Homer adrodd yn gyhoeddus ei gyfansoddiadau, ac y
darllenai Herodotus yn gyhoeddus ei hanesyddiaeth yn
Athen, ac yn bosibl mewn lleoedd eraiU (Rawlinson in

Herodot. i. 16, 17). Mae genym amryw esamplau o hn
yn yr Ysgrythyrau, megis yn Exod. xxiv. 7; Deut. xxxi.

9, 11-13 ; Jos. viii. 32-35 ; 2 Bren. xxiii. 2 ; Neh. viii.

1-13, 18). Yr oedd darlleniad cyhoeddus o lyfrau y
pryd hwnw yn ftbrdd fwy eff"eithiol o daenu gwybodaeth
na'u copio a'u darllen yn ddirgel.

LLYFFANT. Mae y llyffant cyffredin mor gwbl adnab-
yddus fel nad yw yn gofyn am un darluniad. Ond y
mae amryw amrywiaethau o'r rhywogaeth hon o ymlusg-
iaid. Trígianant lefydd gwlyb, corsog, ac ymylon llyn-

oedd, i'r rhai y neidiant yn aml gan nofio ai- ol trychfilod,

abwydod, a mân bysgod. Yma yr ymgyplant ac y
dodwant eu hwyau. Prin y gellir dweud eu bod yn
cerdded ; neidio a nofio ydyw eu duU cyffredin o symud
o un man i'r llall—neidio ar y tir, a nofio ar y dwfr.

Gwasanaetha un rywogaeth o honynt fel ymborth i

ddyn, ac y mae y rhan fwyaf o honynt yn syrthio yn
ysglyfaetli i'r creaduriad rawy a fynychant leoedd corslyd.

Yr unig .son am lyífaint a geir yn yr H. D. sydd yn
hanes plauau yr Aipht :

' Yr Arglwydd hefyd a ddywed-

odd wrt.h Moses, Dywed wrth Aaron, Estyn dy law a'th

wialen ar y ífiydiau, ar yr afonydd, ac ar y llynoedd ; a

gwna i lyffaint ddyíod i fynu ar hyd tir yr Aipht. Ac
Aaron a estynodd ei law ar ddyfroedd yr Aipht ; a'r

llyffaint a ddaethant i fynu, ac a orchuddiasant dir yr

Aiplit' (Exod, viii, 5, 6). Pa rywogaeth o lyffaint a

ddefnyddiwyd ar yr achlysur hwn i gosbi'r Aiphtiaid

sydd anrahosibl penderfynu ; diau eu bod yn rhywogaetli
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eithaf gyíFredin yn yr Aipht. Nid oes genym ond un
cyfeiriad yn unig at yr ymlusgiad hwn yn y T. N. :

' Ac
mi a welais dri yspryd aflan tebyg i lyíTaÌDt yn dyfod

allan o safn y ddraig, ac allan o safn y bwystfil, ac allan

o enau y gau-brophwyd' (Dat. xvi. 13).

LLYGAD, offeryn gweled. Mae yn offeryn cywrain

ac amrywran iawn. Er fod pob rhan o'r cyfansoddiad

dynol yn rliyfeddol, efallai taw y Ilygad ydyw y mwyaf
rhyfeddol o honynt i gyd. Rhydd i anifeiliad, ac yn
enwedig i ddyn, fath o lioll bresenoldeb. Trwyddo galîu-

ogir ef i weled gwrthrychau, nid' yn unig yn uniongyrchol

o'i flaen ac o'i gwmpas, ond cybelled a chanoedd a mil-

oedd, ac hyd yn od biliynau, o filltiroedd (oblegid y
cyfryw ydyw pellder yr haul, y lloer, a'r ser) a liyn oll

trwy offeryn distadl o ran maintioli, ac heb gyfaddas-

rwydd yniddangosiadol yn ei wneuthuriad a'r gyfer hyny,

oddieithr cybelled ac y mae hyn mewn cydffurfiad â

deddfau sefydledig natur. Mae hefyd gyfaddasiad a

chyfnewidiad rhyfeddol yn llygaid gwahanol ddospeirth

a graddau creaduriaid ar gyfer y gorchwylion sydd gan-

ddynt i'w cyflawni, ac i'r amgylchiadau yn mha rhai eu

cyfleir. Braidd mae'n bosibl i ddychyniygu un prawf
mwy eglur a chadai-nhaol o wybodaeth, doetliineb, bwriad,

a gallu creadigol na'r Hygad fel y mae wedi ei gyfnewid
inewn amrywiol ffyrdd niewn dyn ac yn ngwahanol ddos-

peirth yr is greaduriaid.

Fel y mae llygaid yn ddefnyddiol, nid yn imig fel

offerynau gweled, ond er mwyn amlygu serchiadau y
meddwl, megis cariad, tosturi, digofaint, &c., gwneir
mawr ddefnydd o honynt mewn iaith ífigurol. Priodolir

hwynt yn ífigurol i Dduw i ddynodi perffeithderau ei

natur a gweithredoedd ei Iywodraeth. Er rawyn amlygu
ei wybodaeth, dywed Solomon :

' Yn mhob man y mae
llygaid yr Arglwydd, yn canfod y drygionus a'r daionus'

(Diar. XV. 3). I amlygu ei santeiddrwydd, dywed Haba-
cuc :

' Ydwyt lanach dy Iygaid nag y gelli edrych ar

ddrwg ; ac ni elli edrych ar anwiredd' (Hab. i. 13).
' Canys rhan yr Arglwydd,' medd Moses, 'yw ei bobl, a
chadwodd ef fel canwyll ei lygad' (Deut. xxxii. 9, 10):

gwyliodd drostynt gyd â'r gofal m-wyaf, a diogelodd
hwynt rhag pob perygl :

' Cyfarwyddaf di, a dysgaf di

yn y ffordd yr elych : a'm llygad arnat y'th gynghoraf

'

(Ps. xxxii. 8) : Myfi, yr hwn wyf yn gweled pob peth, yr
hwn sydd yn gweìed dygwyddiadau a'u hoU ganlyniadau,
a'th gyfarwydda ac a'th ddiogela yn Ilwybr dyledswydd
a dedwyddwch.' ' A phan estynoch eich dwylaw, mi a
guddiaf fy Uygaid rhagoch' (Esa. i. 15): Ni sylwaf ar
eich gweddiau, ac ni chaniataf yr hyn a geisiwch gan nad
pa gymaint bynag fyddo ei eisiau arnoch. 'Wele Iygaid
yr Arglwydd ar y deyrnas bechadurus.' ' A gosodaf fy
ngolwg yn eu herbyn er drwg, ac nid er da iddynt' (Amos
ix. 4, 8) : efe a ddengys ei ddigofaint yn y barnedigaethau
a dywallt arnynt am eu hanwiredd.
Arwydda llygaid, pan briodolir hwynt yn ífigurol i

ddyn, ei feddwl, ei ddeall, neu ei farn, ac hefyd ei serch-

iadau. ' Mae llygaid y doeth,' medd Solomon, 'yn ei

ben' (Preg. ii. 14). Mae yn sylwi ar bethau o'i gwmpas,
ac yn troi ei sylwadau i ddyben da er rheoli ei ymddyg-
iad : 'Oud Ilygaid y ffyliaid sydd yn nghyrau y byd'
(Diar. Xvii. 24). Nid yw yn canfod yr hyn sydd fwyaf
angenrhcidiol, a'r hyn â berthyn iddo yn benaf i'w

jwybod ; nit.e ei feddyliau yn wag a gwasgaredig ; medd-

ylia am, ac ymyraeth â phethau na pherthyn iddo

:

' llhoddes Duw iddynt yspryd trwmgwsg, llygaid fel na
welent, a chlustiau fel na chlywent' (Rhuf xi. 8)—h.y.,
cyneddfau naturiol i arngyffred, ac hyd yn od gwybodaeth
naturiol o bethau dwyíol, heb dderbyn un math o argraph
oddi wrthynt. ' Y mae cenedlaeth, O mor uchel yw ei

llygaid! a'i hamrantau a ddyrchafwyd' (Diar. xxx. 13).

Bod 'yn ddoeth yn ein golwg ein hunain' a bod 'yn lan
yn ein golwg ein hunain' yw bod felly yn ein tyb ein
hunain, ac heb fod felly mewn gwirioncdd (Diar. iii. 7;
XXX. 12).

LLYTHYR Epistol ysgrifenedig oddiwrth un per-
son at un arall. Mae yn debygol fod gohebu trwy
Iythyrau yn beth ac fu yn hir cyn dyfod i arferiad, ac
efallai i ragor o amser fyned heibio cyn iddo ddyfod yn
un gyffredin. Nid oes genym hanes fod y patrieirch

yn ysgrifenu Uythyrau, er i rai o hònynt fod yn hir yu
ysgaredig oddiwrth eu gilydd ; megis Isaac yn Nghanaan,
a Jaco'b yn Mhadanaran, ac Esau efallai yn Idumea, a
Jacob wedi hyny yn Nghanaan, a'i ddewis fab Joseph yn
yr Aipht; ac etto mae yn rhaid y teimlent awydd yn aml
i glywed am hynt eu gilydd. Cenadau oedd yn gorfod
gwneud y tro yn lle llythyrau. Y son cyntaf am Iythyr a
gawn yn yr Ysgrythyrau sydd yn 2 Sam. xi. 14 :

' A'r
bore yr ysgrifenodd Dafydd lythyr at Joab, ac a'i han-
fonodd yn Ilaw Urias. Ac efe a ysgrifenodd yn ei Iythyr,

gan ddywedyd, Gosodwch Urias ar gyfer wyneb y rhyfel-

wyr glewaf, a dychwelwch oddiar ei ol ef, fel y tarawer
ef, ac y byddo marw.' Gweithred anfad i'r eithaf ydoedd
hon, ac yn un ac yr oedd yn ofynol eichuddio yn ddirgel.

Efallai nad cedd ysgrifenu llythyrau y pryd hyny yn
beth anarferol iawn ; ond efallai taw yr amgylchiad hyn
ei hun a arweiniai Dafydd i wneud deí'nydd o hono. Nid
yw methiant hynod ei amcan yn anheilwng o sylw. Mae
Duw wedi cyhoeddi ei bechod, yn ei holl raddau, yn
ngwyneb haul a chlust y byd. Mae wedi cael ei gofnodi

mewn cant o ieithoedd, ac fe'i darllenir, fe'i clywir gan 'bob
llwyth, ac iaith, a phobl, a chenedl,' hyd ddiwedd amser.

Yr enghraifft nesaf a gawn ni o ysgrifenu Uythyr sydd
un gwarthus o ddrwg. Jezebel, gwraig Aliab, un o
freninoedd gwaethaf Israel, ' a ysgrifenodd lythyrau yn
ei enw, ac a'u seliodd â'i sel ef, ac a anfonodd y llythyrau

at yr henuriaid, ac at y penaethiaid oedd yn ei ddinas

yn trigo gyda Naboth.' Yr oedd Ahab yn dymuno meddu
gwinllan Naboth, yr hwn, fodd bynag, a nacaodd ei rhoi

iddo ; ac yn awr hi a ysgrifenodd attynt ' i osod dau wr,-

o feiblon y fall, i dystiolaethu yn ei erbyn ef, gan ddy-
wedyd, Naboth a gablodd Dduw a'r brenin ; ac yna i'w

gario allan a'i labyddio ;' yr hyn oll a wnawd yn ol ei

gorchymyn (1 Bren. xxi. 1-16). Mae yn alaethus meddwl
taw dyma oedd rhai o gynyrchiou boreuaf ysgrifenu

Ilythyrau.

Rhwng yr amser yma a chaethiwed Babilon yr unig
goffa a gawn ni yn yr PI. D. am lythyrau sydd am yr
hyn ysgrifenwyd gan frenin Syria at Naaman (2 Bren. v.

5-7); gan Jehu mewn perthynas i blant Ahab (x. 1-7)

;

gan Sennacherib, brenin Assyria, 'yn cablu Arglwydd
Dduw Israel' (2 Cron. xxxii. 17); gan Berodach-Baladan,
brenin Babilon, yn talu parch i Hezeciah (2 Bren. xx. 12);

gan Hezeciah at Iwythau Israel (2 Cron. xxx. 1, 6); gan
Jereiniah at y caethion yn Babilon ; a chan Semaiah, un
o'r caethion h'yn, at ei gydwladwyr yn Jerusalem (Jer.
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xxix. 1, 25). Nid yw yn anheilwng o sylw i'r oll, ond
dau, o'r llythyrau hyn gael eu liysgriíenu gan í'reninoedd,

a'r rhai hyny o wahanol wledydd—Israel, Judah, Syria,

Assyria, a Babilon. Gwna lìyn braidd beri i ni feddwl

fod y gallu i ysgrifenu Uythyrau yn gyfyngedig i dywys-
ogion neu eu h^-sgrifenwyr.

Ar ol dychwehad yr luddewon o Babilon mae hänes

am lythyrau yn llyfrau Ezra, Nehemiah, ac Esther.

Maent wedi eu hysgrifenu at, neu oddiwrth lywodraeth

Persia, i ba un yr oedd yr luddewon yn awr yn ddaros-

tyngedig (Ezra iv. 6-8, 11-24; v. 5-17; vii. 11-26;
Neh. ii. 7-9

; Esth. iii. 12-15 ; viii. 7-14), o dan ba
ddosparth y gelUr hefyd efaUai gynwys ix. 20-32.

Mae son am lythyrau hefyd yn Neh. vi. 5, 17-19, y rhai,

ev nad at, nac oddiwrtb y Uywodraeth, a broífesent fod

yn dwyn perthynas ag achosion cyhoeddus. Nid oes

genym uu esampl o lythyrau prate yn paso rhwng y
caethion yn Babilon a'u cyfeilîion a'u brodyr yn Judea,

er, pe buasai ysgrifenu llythyrau yn beth cyfifredin, gaU-

esid dysgwyl y buasai Uawer o ohebu yn cael ei gario yn
mkxen rhyngddynt.
Erbyn y cyfnod Cristionogol yr oedd yr arferiad o

ysgrifenu llythyrau wedi dyfod yn gryn lawer mwy cyíf-

redin. Mae genym nid yn unig nifer o gyfeiriadau yn
y T. N. at lythyrau, megis yn Act. ix. 2 ; xv. 23 ; xxiii.

25 ; xxviii. 21 ; 1 Cor. xvi. 2 ; ond mae genym nifer o

lythyrau wedi eu hysgrifenu gan yr apostoUon Paul, lago,

Pedr, loan, a Judas (y mwyafrif o honynt ar y cyntaf yn
ddynion anUythyrenog), wedi eu danfon at eglwysi a

chyfundebau, ac hefyd at bersonau—megis Timotheus,

Titus, Philemon, Gaius, a'r arglwyddes etholedig—yn
cynwys nid yn unig lawer o hyHbrddiad athrawiaethol

ac ymarferol, ond yn anadhi y syniadau caredicaf o

ymlyniad personol—amgylchiad a deifl. ddyddordeb ar-

benig o'u cwmpas.
Mae y ddyfais o ysgrifeuu Uythyrau yn un o'r gwerth

a'r pwys inwyaf O ! y fath amddifadrwydd, pryder,

galar, a raid fod wedi cael ei ddyoddef yn aml pan ysgerid

teuhioedd, perthynasau, a chyfeiUion ;. diau eu bod tu

hwnt i un dychymyg o'n helddo ni. Cydmarer â hyn
sefyUfa bresenol pethau yn y wlad hon, Ue raae Uawer o

fihynau o lythyrau yn myned trwy y Uythyrdy, a Ue mae
perthynasau a chyíeiUion, gan nad yn mha ran bynag o'r

byd y Ijyddont, yn meddu cyfleusderau aml a rheolaidd i

ohebu à'u gilydd.

2. Dysgeidiaeth, gwybodaeth o ystyr gair Duw (loan

vii. 15). 3. SefyUfa allanol pethau. Am hyny y gelwir

enwaediad yn y cnawd yn enwaediad yn y Uythyren

(Rhuf ü. 29). Gelwir cyflawniad aUanoí o seremoniau

Moses, gwasanaeth aUanol Duw, neu rodio yn ol ein

gwyniau Uygredig, yn hender y Uythyren (llhuf vii. 6).

M

MA'ACHAH, rhan o Syria. [Akam.J
MAAL'AH AGRAB'BIM—h.y., esgynfe Acrabbim—

yn cael ei alw feUy ar gyfrif y Uuoedd seirph ac yscorp-

iynau a fynychent y Ue. .Yr un Ue efaUai yw Acrabbim
ac Acrabatene yn ngwlad Edom, ac a elwir yn awr yn
Akabah, wrth ben cangen ddwyreiniol y Môr Coch (Num.
xxxiv. 4 ; Jos. XV. 3).

MABWYStAD, sydd naiU ai—yn 1. Naturiol, pan y
cymer un blentyn un araU i'w deuki, ac yr ymddyga tuag
atto fel ei bknityn ei hun. Yn y duU hwn y gwnaeth
merch Pharaoh fabwysiadu Moses (Exod. ii. 9), a Mor-
decai Esther (Esth. ii. 7). Ni ddefnyddir y gair byth
yn yr ystyr hyn yn yr Ysgrythyr. 2. Genedlaethol, pan
y cymer Duw genedl gyfan i fod yn bobl neiUduol iddo
ei hun, ac yn arfer gofal a Uywodraeth neiUduol drostynt,

ac yn cyfranu iddynt lawer o ordinhadau a breintiau

eraiU. Perthynai y math hwn o fabwysiad i'r ludd-
ewon am 1500 o flyneddau, gan taw hwy a gyfansodd-
ent unig eglwys weledig Duw ar y ddaiar (Rhuf ix. 4).

3. Ysprydol, pan y mae dynion pechadurus, y rhai oedd-
ynt blant digofaint wrth natur, trwy gredu yn Nghrist,

yn cael eu derbyn yn rasusol gan Dduw i'w deulu, sef

yr eglwys anweledig (loan i. 12), ac i gymundeb agos
a r Tad, y Mab, a'r Yspryd Glân, ac ag angehon a chyd-
seintiau

;
yn cael eu caru, eu dysgu, eu Uywodraethu,

eu ceryddu, eu diogelu, a'u diwaUu ganddo Ef ; ac yn
cael eu gwneud yn etifeddion teyrnas a gogoniant tragy-

wyddoL Dyma fabwysiad mae'r saint wedi ei dderbyn ;

ac o ba un y mae yr Yspryd Glân yn preswyUo ynddynt
fel yspryd gras a deisyfiad, a'u hymarweddiad santaidd

eu hunain, yn brofion diamheuol (Rhuf viii. 15-18; GaL
6, 7 ; 1 loan iii. 1-2). 4. Nefol, pan y ca y saint, arIV,

01 eu cyfodi oddiwrth y meirw, eu cydnabod yn y dydd
diweddaf fel plant Duw, a chael clywed y wobrwy o

etifeddiaeth dragywyddol yn cael ei chyhoeddi ar glyw
pawb, a chael myned i mewn, enaid a chorph, i gyfla'OTi

feddiant o honi (Matt. xxv. 34-46). Am hyn mae y
saint yn dysgwyl yn awr (Rhuf viii. 23).

MACEDO'NIA, gwlad eang ar y gogledd-ddwyrain o

Groeg. Yr oedd Mcesia ar y gogledd iddi, Tlirace a'r Môr
^gean ar y dwyrain, Ilyricum ac Epirus ar y gorUewin, a

Tliessaly ar y dehau. PobUd hi gan rif dirfawi- o Iwythau,

y rhai, feddyUem, oeddynt gan mwyaf wedi disgyn oddi

wrth Cittim, mab Jafan. Yr oedd Macedonia wedi bod
mewn bodokxetk am dros 400 o flyneddau, pan yr ychwan-
egodd PhiUp Thessaly, ynghyd â rhan o Epirus ac Albania,

at ei diriogaethau. Gwnaeth ei fab Alexander ei hun yn

feistr ar Groeg, ac ymerodraeth Persia, a rhan o'r India.

DrylUwyd ei ymerodraeth yn fuan yn ddarnau ; a darfu

Macedonia, ar ol bod yn deyrnas am yn agos i 646 o

flyneddau, syrthio i ddwylaw y Rhufeiniaid yn O.B. 3856.

Pan ranwyd yr ymerodraeth Rufeinig syrthiodd Mace-

donia i ran ymerawdwr y Dwyrain. Ar ol iddi fod yn
ddarostyngedig i'r Rhufeiniaid dr-os 1500 o flyneddau,

syrtkiodd yn 1357 i ddwylaw y Tyrciaid; y rkai ydynt

ei meistri presenoL TLessalonica, AmphipoUs, PhiUppi,

Berea, Peki, &c., oeddynt rai o'i pkrif drefydd. Darfu i

weledigaetk gyfarwyddo Paul i bregetbu yr efengyl yn y
wlad kon : gwnaetli yntau kyny gyda Uwyddiant mawr :

credodd Uaweroedd, gan droi at yr Arglwydd. Yr oedd

Cristionogion Macedonia yn mlaenllaw iawn yn eu Uaelióni

tuag at y saint tylodion yn Jerusalem, a thuag at angen-

ion yr apostol Paul, ac yn eu hunan-gyflwyniad selog

i wasauaeth Crist (Act. xvi. 9-40 ; xvii. 1-14 ; xx. 1-6
;

2 Cor. viii. 1-5 ; xi. 8, 9). Er gwaethaf ymosodiadau y
Goths, y Bulgars, ac eraiU, yn gystal a gormes arswydus

y Tyrciaid, mae Cristionogaeth yn parhau yma hyd y dydd

heddyw, ond wedi ei dirfawr lygru gan Eglwys Groeg.

MADDEU, dUeu, symud euogrwydd pechod, fel na
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raid gweinyddu y gosb ydoedd wedi haeddu. Mae Duw yn

maddeu pechod pan yn cyfiawnhau, pan, trwy gyfiawnder

cyfrifedig ei Fab, y mae yn symud y cyhuddiad deddfol

o bechod yn erbyn dynion, ac yn eu rhyddhau oddiwrth

ddedfryd gondemniol neu felldith y gyfraith doredig (Ps.

ciii. 3 ; Ehuf iii. 24-26 ; v. 6-11 ; Eph. i. 7); neu pan,

fel tad, yr amlyga iddynt yn fwyfwy eu maddeuant, ac

y symud eu heuogrwydd, fel ac y dygid ef yn eu herbyn

gan y ddeddf fel rheol bywyd ; ac y rhyddha hwynt
oddiwrth geryddon tadol (Matt. vi. 12 ; 2 Sam. xii. 13);

neu pan y gwna, fel barnwr, y dydd diweddaf gyhoeddi

eu maddeuant, a phan fydd hoU fíì'wythau pechod wedi

cael eu symud oddi wrthynt am byth (Act. iii. 19) ; neu
pan, fel Uywodraethwr Israel, y gwnaeth symud eu cys-

tuddiau allanol (2 Cron. vii. 14). Mae Duw yn maddeu
pechodau, ac hyd yn od y pechod yn erbyn yr Yspryd
Glân, o ran yr euogrwydd, neu y cyhuddiad o hono gan

y gyfraith, er gweini cosb dragywyddol (Esa. lv. 7 ; Matt.

xii. 31, 32). Ond weithiau gomedd faddeu pechodau
mawrion eraill, gyda golwg ar y gosb neu y cerydd
allanol o'u herwydd. Ni wnai faddeu pechod Moses ac

Aaron, a'r Israeliaid eraiU, fel ac i adael iddynt fyned i

wlad yr addewid. Ac ni wnai faddeu pechod Manasseh,
ries ag i beidio tywallt ei farnedigaethau ar Judah (Num.
xiv. 11, 12, 20-23, 27-30, 34-37 ; xx. 12, 22-24 ; Deut.
xxxiv. 4, 5 ; 2 Bren. xxiv. 4). Weithiau maddeua y
trosedd trwy weini oud rhan o'r gosb ddyledus am dano,
yn Ue yr oll o houi. FeUy maddeuwyd Dafydd am ei

odineb a'i ddynladdiad i gymaint graddau fel yr arbed-
wyd ei einioes ei hun, oud nid i gymaint graddau ac i

gadw y barnedigaethau oddiwrth ei deulu (2 Sam. xii.

9-14). Mae maddeuant troseddwyr yn erbyn eglwys y
byddont yn aelodau o honi yn gyhoeddiad swyddol o

faddeuant, ac yn eu diogelu rhag y ddisgyblaeth i ba un
yr oeddynt wedi gwneud eu hunain yn agored (loan xx.

23 ; 2 Cor. ii. 6-10). Mae ein bod ni yn maddeu i'n

cydgreaduriaid yn arwyddo nad oes genym un teimlad
angharedig tuag attynt, a'n bod ni yn foddlon i dalu da
am ddrwg (Matt. v. 44; xviii. 35; Khuf. xii. 14, 19-21;
Eph. iv. 32). Duw yn unig fedr faddeu pechodau fel y
cyfryw (Esa. xhii. 25); a phan fyddwn ni yn maddeu
troseddau ein cymydogion, edrychwn arnynt fel niweid-
iau wedi eu gwneud i ni. Mae cysylltiad anwahanol
rhwng edifeirwch a maddeuant pechodau (Diar. xxviii.

13 ; Luc xiii. 3, 5 ; 1 loan i. 9), ond nid yw yn deler
priodol o hono (Ehuf. iii. 24 ; Eph. ii. 8, 9 ; Tit. iii. 5).

Mae edifeirwch deddfol yn aml yn rhagflaenu maddeuant
^barnol o bechod yn y weithred o gyfiawnhad (Act. ii.

'37, 38); ond nis gall edifeirwch efengylaidd gymeryd lle,

oblegid cyn symud y felldith trwy faddeuant, yr ydym
yn aros dan lywodraeth pechod (1 Cor. xv. 56 ; Rhuf.
vi. 14) : ac nid oes dim ond golwg ar drugaredd faddeuol
Duw a fedr efíeithio ar ein calonau nes eu tyneru i drist-
wch am bechod (Ezec. xvi. 62, 63 ; xxxvi. 25-31). Oud
y mae edifeirwch efengylaidd yn rliagflaenu maddeuant
tadol Duw, a'i waith yu ei gyhoeddi yn y dydd diweddaf
(Act. iii. 19); ac yr oedd yn ofynol i'r luddewon i ddych-
welyd oddiwrth eu drygioni gwarthus, ac felly ragflaenu
symudiad cystuddiau allanol (Lef. xxvi. 40-46 ; 1 Bren.
viii. 33-40, 44-50). Gall fod yn ddoethineb yn aml i

beidio amlygu maddeuant i gymydog niweidiol hyd nes
yr ymddengys yn edifeiriol am ei fai; ond yr ydym yn ein

calon i faddeu iddo, er parhau o hono i'n nlweidio (Luc
xvii. 3, 4 ; xxiii. 34). Nid ein gwaith ni yn maddeu
camweddau a gyflawnwyd yn ein herbyn ni ydyw teler

Duw o faddeu i ni ; ond y mae yn gymydaith anwahan-
edig oddi wrtho, ac yn arwydd o hono (Matt. vi. 14, 15).

Ac nis gallwn, newn fíydd, geisio maddeuant gan Dduw
tra yn mynwesu teimladau digUon tuag at ein cymydog
(Luc xi. 4).

MAG'DALA, dinas ar lan Môr Gahlea. Gesyd rhai

hi ar yr ochr ddwyreiniol ; eraiU, a Dr. Robinson yn eu
mysg, a'i cyfleant ar yr ochr orllewinol. Mae o'r íarn

fod y gair Mejdel, enw pentref Mahometanaidd byclian

yn y gymydogaeth hono, yn eglur yr un a Migdol yr
Hebreaid, a Magdala y Groegiaid, ac nad oes fawr am-
heuaeth nad Magdala y T. N. ydyw y lle hwn, ac yn
adnabyddus yn benaf fel tref enedigol Mair Magdalen—

•

h.y., Mair o Fagdala.

Yr oedd Magdala, naiU ai yr un lle a Dalmanutha,
neu yn agos atto, neu efallai taw Dalmanutha oedd y
parth Ue yr oedd Magdala yn gyfleuedig, neu Magdala
oedd y parth lle yr oedd Dahnanutha yn gyfleuedig

(gwel Wilson ii. 136) ; dywed Matthew i Grist, ar ol

porthi y pedair mil, fyned i long, ac a ddaeth i barthau
Magdala (Matt. xv. 39).

Pentref bychan yw Mejdel yn bresenol, a'r trigoHon yn
ychydig a thlawd. Mae y tai wedi eu hadeiladu o geryg
neu laid, heb fíenestri, ac heb un agoriad oud y drws, yr
hwn sydd gul ac isel. Dyna'r fath dai oedd gan yr is

ddospeirth o bobl yn amser Crist ; a daw yr hyn a ddy-
wed ef ynghylch y wraig, yr hon, wedi colli dryll o arian,

a gynneuodd ganwyll, ac a ysgubodd y t, gan chwiUo
yn ddyfal hyd nes iddi ei gael, yn fwy eglur a tharawiadol

pan feddyhom am y cyfryw dai, oblegid, gan eu bod heb
fíenestri, byddai yn gydmaríaethol dywyll hyd yn od ar

hyd dydd, a gofynai am ganwyll er ei chwiUo fel y ceid

gafael mewn darn arian mor fychan (Jour. Sac. Lît.

October, 1855, pp. 30, 32).

MA'GI, sect ddwyreiniol o philosophyddion. Dech-
reuasant yn Persia, ond ymdaenasant wedi hyn i wledydd
eraiU, yn enwedig Assyria ac Arabia, ac yn ymyh; ar

Judea. Ymddengys taw prif destynau y magi oeddynt

seryddiaeth, athroniaeth naturiol, a duwinyddiaeth, a

dywed rhai dewin-seryddiaeth a swynyddiaeth. I'r dos-

parth hwn y perthynai 'y doethion a ddaethent o'r

dwyrain' a enwir yn Matt. ii. ; ond y gair gwreiddiol yw
tíáyoi, ac ni ddylasai gael ei ddeongli yn ' ddoethion ' fel

pe buasai yn gyfystyr a cro(pol. Mae y cyfieithiad hwn
nid yn unig yn anmhenderfynol ond yn anghywir. Mae
yn anmhenderfynol, oblegid dosparth, plaid, neu sect

neiUduol oedd y fjLÌyoi yn nihUth y Dwyreinwyr, megis

y Stoiciaid, y Peripatetics, a'r Epicureaid yn mhUth y
Groegiaid. Yn awr mae defnyddio gair i ddaríunio un
sect yr hwn eUir gymhwyso gyd â'r un priodoldeb at

hanner cant, gan gynwys personau o olygiadau cwbl

wahanol a gwrthwynebol, yn fíbrdd anmhenderfynol iawn

o gyfieithu. Y mae, yn ystyr bresenol y gair, yn anmhri-

odol. Gynt arwyddai y gair 'doethion' philosophyddion,

neu ddynion o wyddon-ddysg neu lenyddiaeth ; ond nid

yw braidd byth yn cael ei ddefiiyddio yn yr ystyr hyn
yn awr. Os arferir ef o gwbl, mewn fíbrdd o wawd y
gwneir. Dyma un o'r geiriau Ue dylasai y cyfieithydd,

er mwyn gwneud cyfiawnder â'i awdwr, a phcidio cam-
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arwain ei ddarllenwyr, adael y gair yn anghyfiaitli, a

defnyddio y gair magi.

Yr oedd yn pertliyn i'r sect hon, fel i sectau eraiU, wrth

reswm, ddynion o wahanol gymeriadau. Ni ddylem, gan
liyny, synu fod yr enw yn cael ei gymhwyso at ddynion

drwg. l'r sect lion y perthynai Siiiion, ar hwn y daeth

Phylip i wrthdarawiad yn Samaria. Yn ein cyfieithiad

ni dywedir ei fod ' yn swyno, ac yn hudo pobl Samaria
;

'

ond dylasai y geiriau gael ei gyfieithu yn ' efe a arferodd

gelfyddydau y magi,' ac 'a'u hudodd a chelfyddydau y
magi' (Act. viii. 9, 11). Ani hyny derbyniodd yr enw
Simon Magus, neu yn fwy priodol ' y magiad.' Gallwn

osod yn yr un dosparth Elymas, ó fj.úyo^, y magiad (nid y
s\Kynioijr, megis yn y C. C), yr hwn, mae yn deilwng o

sylw ydoedd luddew, a'i enw priodol oedd Bar-Iesu (xiii.

6, 8 ; Campbell, Gospels, iv. 13).

Mae rhai yn meddwl i'r magi a dalasant warogaeth i'r

baban lachawdwr ddyfod o Persia ; eraiU a olygant idd-

ynt ddyfod o Arabia, gan fod y ' rhoddion a off^rymasant

iddo, sef aur, thus, a myrr' yn gynyrchion cyíFredin y
wlad hono. Mae yn amlwg eu bod yn bersonau gwahauol
iawn oddiwrth y bugeiliaid a enwir yn Luc ii. 8-20.

Ymddangosodd angel o'r nefoedd i'r bugeiliaid, yr hwn
a gyhoeddodd wrthynt y newyddion da o énedigaeth

Gwaredwr ; i'r magi yr ymddangosodd seren yn yr awyr,

yr hon a symudai o'u blaen fel arweinydd tua Bethlehem.

Yr oedd y bugeiliaid yn yr un wlad, yn gwylio eu defaid

liw nos ; yr oedd y magi o wlad bell, ac a ddaethant

heibio Jerusalem, gan deithio hyd nes i'r 'seren sefyll

goruwcli y Ile yr oedd y mab bychan.' Ymddangosodd
yr angel i'r bugeiliaid yr un dydd ac y ganwyd yr lacli-

awdwr, a diau iddynt dalu eu hymweliad ag ef yr un
dydd ; ni ddywedir dim pa bryd yr ymddangosodd y
seren i'r magi, ond mae yn rhaid i hyny gymeryd lle cyn
iddynt dàlu eu hymweliad. Nid oes dim son i'r bugeil-

iaid oftryrau unrhyw roddion i'r plentyn newydd eni

;

darfu i'r magi ' agoryd eu trysorau, ac ofí"r3'mu iddo

anrhegion, aur, thus, a myrr,' fel y soniwyd eisoes.

Prin yr oedd yr angel wedi caél amser i gyhoeddi ei

genadwri wrth y bugeiliaid pan ' yn ddisymwth yr oedd
gyd ag ef liaws o lu uefol, yn molianu Duw, ac yn
dywedyd, Gogoniant i Dduw yn y goruchaf, ac ar y
ddaiar tangnefedd, i ddynion ewyllys da

;

' ni chan-

wyd y fath anthem mewn cysylltiad â'r magi. Mewn.
gair, nis gallasai dau hanes fod yn fwy gwahanol i'w

gilydd, nid oes dim un rhan lle cydunant ; gan ddangos
ya eglur fod y magi a'r bugeiliaid yn bersonau cwbl

wahanol.

Rhydd Gibbon yr hanes canlynol am magi Persia :

' Yr oedd y magi, neu y radd offeiriadol, yn lliosog iawn,

gan, fel y gwelsom eisoes, i bedwar ugain mil o honynt
gael eu galw mewn cynghor neu gymanfa gyffredinol.

Lliosogid eu lluoedd trwy ddisgyblaeth. Yr oedd offeir-

iadaeth reolaidd wedi ei thaeuu trwy holl dalaethau

Persia, a chai yr archfagus, yr hwn a drigai yn Baleh, ei

barchu fel pen gweledig yr eglwys a chanlynwr cyfreith-

lon Zoroaster. Yr oedd eiddo y magi yn gryn fawr.

Heblaw meddiant o ran eang o'r tiroedd mwyaf toraethog

yn Media, gosodent dreth gyffredin ar feddianau a diwyd-'

rwydd y Persiaid. " Pe byddai eich gweithredoedd da,"

medd y prophwyd hunan-garol, " yn fwy mewn rhif na
dail y coed, dyferynau y gwlaw, ser y nefoedd, neu y

tywod ar lan y môr, byddant oU yn ddiwerth i chwi os

na fyddant yn gymeradwy gan y destour, neu'r offeiriad.

Er mwyn sicrhau derbyniad gyd â'r cyfarwyddwr hwn
i iechawdwriaeth mae yn rhaid i chwi dalu yn ffyddlon

iddo ddegwm y cyfan a feddoch, yn arian, yn dir, ac yn
bethau. Os bydd yr offeiriad yn cael ei foddloni, dianc

eich henaid chwithau rhag poenau uffern ; sicrhewch

barch yn y byd hwn, a dedwyddwch yn y nesaf. Oblegid
yr offeiriaid sydd yn dysgu crefydd ; maent hwy yn
gwybod pob peth, a gwaredant bob dyn."

' Nid oes un amheuaeth na chai y gorchymynion
hyn i dalu parch i'r offèiriaid a chredu yn ddiysgog

ynddynt eu dysgu yn ofalus i'r ifeinc pan y byddai eu
meddyliau yn dyner ; gan taw y magi oedd y meistri

addysg yn Persia, ac i'w dwylaw hwy yr ymdiriedid hyd
yn od blant breninol. Gwnai offeiriaid Persia, y rhai

oeddynt o duedd speculafe ddiogelu a chwilio mewn i

ddirgeledigaethau philosophi y Dwyreinwyr, a chyrhaedd-

asant, naUI a'i trwy ragoriaeth mewn gwybodaeth, neu
ragoriaeth mewn celfyddyd, yr enw o fod yn hyddysg
iawn mewn rhai o'r celfyddydau dn-gel y rhai a dder-

byniasant eu henw oddiwrth y magi' (Gibbon's Boman
Empire, i. 343, Milman's edit.)

MAHANA'IM, dinas ar y dehau i'r lorddonen, a

chwedi ei rhoddi gan Iwyth Gad i'r Lefiaid o deulu

Merari (loan xxi. 38). Derbyniodd ei henw oddiwrth

waith Jacob yn gweled gwersyll o angelion (Gen. xxxü. 1,

2). Yma y sefydlodd Isboseth ei breswylfod yn ystod ei

fyr deyrnasiad (2 Sam. ii. 8, 9). Yma y íFodd Dafydd
rhag llid Absalom ; ac yn agos iddi y gorchfygodd ei

ei fyddin luoedd ei fab gwrthryfelgar (2 Sam. xvii. 27

;

xviii.)

MAIR, morwyn-fam ein Harglwydd, ydoedd yn ddis-

gynedig o deulu breninol ond syrthiedig Dafydd, megis

yr oedd Joseph hefyd, i'r hon yr oedd wedi ei dyweddio
(Matt. i. 16, 18). Eu trigfan arferol oedd Nazareth, dinas

yn Galilea ; oud perodd gorchymyn Cesar Augustus
iddynt symud i Bethlehem, dinas Dafydd, a chan ei bod
ar y pryd yn feichiog, a esgorodd ar ei chyntaf-anedig, a

phan gafodd ei enwaedu galwyd ei enw yn lesu (Luc ii.

1, 4-7, 21). Nid oes genym ond ychydig o'i hanes ar ol

hyn yn yr Efengylau. Yr oedd hi, ynghyd â Mair ei

chwaer a Mair Magdalen, yn bresenol pan groeshoeliwyd

Crist, a chan y sefai yn agos i'r groes, darfu iddo, serch ei

ddyoddefiadau ei hun, sylwi arni, a'i chyflwyno yn serchus

i ofal loan, y disgybl a garai, yr hwn oedd yn sefyll ger-

Ilaw, ' ac o'r awr hono allan y cymerodd y disgybl hi i'w

gartref' (loan xix. 25-27)—amgylchiadau ac sydd yn
gyffredin wedi cael eu hystyried yn brofion fod Joseph ei

gwr wedi marw. Ar ol marwolaeth yr lesu ei ddisgybl-

ion ac eraill o'i gaidynwyr ' oedd yn parhau yn gyttun

mewn gweddi ac ymbil, gyd â'r gwragedd, a Mair, mam
yr lesu, a chyd ai frodyr ef ' (Act. i. 14). Dyna yr hanes

diweddaf am dani ac y gellir rhoddi un coel iddo. Mae
traddodiadau mewn perthynas i'w marwolaeth, ond rhai

o amseriad diweddar ydynt, ac felly nid ydynt yn teilyngu

crediniaeth.

Er na ddywedir ond ychydig yn yr Ysgrythyrau yn
nghylch mam ein Harglwydd, dywedir Uawer am dani

gan yr Eglwys Babaidd. Mae hi wedi bod yn brif wrth-

rych serch a sylw y Pabyddion, ac y mae y teimlad hwnw
wedi bod ar gynydd yn y blyneddau diweddaf. Y
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caulynol ydyw rhai o'u prif syniadau mewn pertliynas

iddi :—
1. Ei bod yn feddianol ar natur ddibechod. Darfu i

Gynghor Trent, pan yn trin y pwnc o bechod gwreiddiol,

i gyhoeddi ei bod hi yn rhydd oddiwrth bechod gwreidd-

iol a gweithredoL Mae ei genedigaeth ddibechod o fewn

yr ychydig flyneddau diweddaf wedi cael ei gadarnhau

fel atlu-awiaeth a gredir gan Eglwys Eufain trwy ordin-

had y Pab Pius IX.

2. Ei morwyndod parhaus, o ba un nid oes un prawf,

ac nis geUir cael un prawf ; a'r hyn a wneir yn amheus

gan y geiriau ' ei mab cyntaf-siü.eàig yn Matt. i. 25, a

Luc ii. 7.

3. Ei hesgyniad i'r nefoedd. Dywedir i'w bedd gael

ei agoryd yn mhen tridiau ar ol ei chladdu fel y cai

yr apostol Thomas ddangos gwarogaeth i'w chorph, ond
na chafwyd dim gafael ynddo ; nid oedd dim Ue y gor-

weddasai ond perarogl dirfawr ; ac oblegid hyn cesghd

ei fod wedi caeî ei gymeryd fÿnu i'r nefoedd.

4. Ei theitlau. Ei henw mwyaf cyíFredin ydyw yr un
cableddus hwnw ' mam Duw.' Rhoddir iddi lu o enwau
eraiU cwbl luor wrthun ac afresymol.

5. Ei haddohad. Mae hi yn brif wrthrych addohad

y Pabyddion, yn enwedig y dospeirth mwy anwybodus
honynt, a meithrinir y teimlad hwn gan yr ofl'eiriaid.

Mae hi yn debygol yn fwy o wrthrych eu haddohad na
Duw neu Grist, ac na'r holl saint ac angeUon ynghyd.
Rhydd y Protestaniaid yr enw Mair-addoìiaeth ar addol-

iad y Forwyn.
6. Ei chyfryngwriaeth. Atti hi yr edrychant fel eu

cyfryngwr mawr gyd â'i mab, tra y dywed yr apostol, 'tJn

Duw sydd, ac un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y
dyn Crist lesn' (1 Tim. ii. 5).

7. Ei gofal rliaghiniaethoL Atti hi yr edrychant am
ddiogelwch rhag drwg, gwaredigaeth o berygl, am Iwydd-
iant ar eu hanturiaethau, am, mewn gair, bob peth a
fyddo yn eisiau arnynt, neu a ddymunont. Dywedir ei

bod yn aml wedi gwneud pethau gwyrthiol ar ran y sawl
a weddiant ami.

Nid yw rhai o'r golygiadau hyn yn gyfyngedig i Eg-
Iwys Rufain ; ceir hwynt yn yr eglwysi Groegaidd a
Dwyreiniol

;
yr hyn ddengys fod eglwys Crist wedi ei

Uygru yn foreu a chyfíi-edinol.

MAIR MAGDALEN, neu yn hytrach 'y Magdalen-
iad' [n May^a^fj.in), a alwyd feUy oblegid ei bod yn un
o breswylwyr Magdala, dinas ar lan gorUewinol Môr
Gahlea. Yr ydys wedi tybed yn gyflredin taw hi oedd
' y wraig, yr hon oedd bechadures,' a sonir am dani yn
Luc vii. 36-50, ac oddiwrth yr hanes hwnw, ac oddiwrth
yr amgylchiad i 'saith o gythreuhad' fyned 'aUan o
honi,' yr ydys wedi golygu taw dynes o gymeriad drwg
ydoedd; ond nid oes dirn Ue priodol i gasghi mai hi
oedd y ddynes y cyfeirid atti, a chan mai ei hanôawd ac
nid ei bai oedd ei bod wedi ei meddianu gan saith o
gythreuhaid, nid yw y flaith hono yn rhagdybied mewn
un modd ei bod yn ddynes ddrwg. Mae pob peth ydym yu
ddarUen am dani er clod iddi. Ymddengys ei bod yn
un o'r gwragedd a ddarfu 'weini i Grist o'r pethau oedd
ganddynt' (vih. 2, 3 ; Marc xv. 40,41). Sefai hi, ynghyd
Xì fam, a chwaer ei fam, wrth ei groes pan y croeshoel-
iwyd ef (loan xix. 25). A phan gladdwyd ef darfu iddi
hi a mam yr lesu ' edrych pa le y dodid ef ' (Marc xv. 47).

' Yn niwedd y sabbath, a hi yn dyddhau i'r dydd cyntaf
o'r wythnos, daeth hi a'r Fair araU i edrych y bedd'
(Matt. xxviii. 1), ac yr oeddynt wedi ' prynu peraroglau,

i ddyfod i'w eneinio ef ' (Marc xvi. 1). Yr oedd eisoes

wedi cyfodi o'r bedd, ac ar ei gwaith hi yn ei adwaen,
efe a ddywedodd wrthi, ' Na chyfl'wrdd â mi, oblegid ni

ddyrchefais i etto at fy Nhad, eithr dos at fy mrodyr a
dywed wrthynt, Yr wyf yn dyrchafu at fy Nhad i a'ch

Tad chwithau, a'm Duw i a'ch Duw chwithau' (loan xx.

1, 2, 11-17). Mair Magdalen oedd un o'r personau
cyntaf i ba rai yr ymddangosodd wedi cyfodi o feirw,

a chafodd yr anrhydedd o gario y newydd da am ei

adgyfodiad i'w ddisgybhon galarus (Marc xvi. 9-11).

Dyma yr hanes diweddaf sydd genym am dani yn yr
Efengylau; nid enwir mo honi wedi hyn wrth ei henw
yn y T. N. ; ond nis gaU fod fawr amheuaeth nad ydoedd
hi yn mhhth y gwragedd y rhai, ar ol esgyniad Crist yn
nghyd a'r disgybhon ' a barhausant yn gyttun mewn
gweddi ac ymbil' (Act. i. 13, 14). Mae dij^yn yn hynod
i ddynes, am yr hon ni ddywedir dim drwg, ond Uawer
peth da, yn y T. N. gael cymaint o gam yn ei chymeriad
moesol mewn amseroedd olynol fel y mae hyd yn od ei

henw wedi cael ei roddi i asylwns er derbyn y gwaethaf
a'r mwyaf Uygredig o fennywaid.
MAL'ACHI, yr olaf o brophwydwyr yr H. D. Ar-

wydda y gair fy angeì, neu fy nglimad, ac oblegid hyny
cyfrif rhai mai enw cyflì-edin ac nid priodol ydyw ; ac y
mae wedi cael ei briodoU i Zorobabel, Ezra, Nehemiah,
ac i Mordecai ; ond nid oes un o'r rhai hyn byth yn cael

eu galw yn brophwydi, ac nis geUir rhoddi un rheswm
paham y gwnaent newid eu henwau. Y dyb gyfl'redin

yw, taw person pendodol ydoedd Malachi ac nid oes un
rheswm dros amheu hyn. Ni wyddys ond ychydig o'i

hanes. Iddo fyw ychydig yn ddiweddarach na Haggai
a Zechariah sydd yn amlwg oddiwrth y ft'eithiau, na cha
ddim o'i enwi gyda hwynt yu Uyfr Ezra, a bod y deml
wedi ei hadeiladu a'i gwasanaeth wedi ei sefydlu yn ei

amser ef (i. 10; iii. 1, 10). Mae yn debygol ei fod yn
cydoesi a Nehemiali, neu ddim ond ychydig flyneddau ar

ei ol, oddiwrth y flaith fod yr amserau yn mha. i'ai yr
oedd yn byw yn ymddangos yn debyg i rai Nehemiah.
Yr oedd priodasau â gwragedd paganaidd, a pheidio tahi

degwm yn nodweddion y ddau amser (cydm. ii. 11 ; iii.

8-10, â Neh. xni. 10-12, 23-29). Mae gan yr luddewon
draddodiadau eraiU ynghylch Malachi, sef ei fod o Iwyth
Zabulon, a'i fod yn enedigol o ddinas Sej)horis, ac iddo

farw yn ifanc ; ond gan nad orphwysant ar un awdurdod
nid ydynt yn deilwng o sylw.

MALU, briwio yn fân, fel y briwir blawd mewn melin.

Nid oedd ganddynt yn yr hen amserau ond Uaw-fehnau i

falu blawd; benywaid a chaethion—y fath ac oedd Samson
yn Gaza, a'r Hebreaid yn Babilon, a'r Caldeaid o dan y
Persiaid—oeddynt y malwyr yn gyftVedin ; a chyflawnent

eu gwaith dan ganu yn uchel, a malent yr hyn fyddai

ddigonol at wasanaeth y teulu am ddiwrnod ; ac yiu-

ddengys yr eisteddent o'r tu cefn i'r felin. Ystyrid y
gorchwyl hwn yn un darostyngedig iawn. A dyna y
rheswm dros eiriau Moses : 'A phob cyntaf-anedig yn
n'gwlad yr Aipht a fydd marw, o gyntaf-anedig Pharaoh
yr hwn sydd yn eistedd ar ei deyrn-gadair, hyd gyntaf-

anedig y wasanaeth-ferch sydd wrth y felin ' (Exod. xi.

â ; Barn. xvi. 21 ; Esa. xlvii. 2 ; Gal. v. 13). Mae yu
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amlygiad o ddynoliaeth cyfraith Moses nad oedd dini o

feini malu i gael eu cymeryd yn wystl, gan y buasai

dilîyg o'r rhciny yn eu rhwystro i fahi dogn beunyddiol

y teulu (Deut. xxiv. G). Defnyddiai y Rhufeiniaid asynod

ueu gaethion i droi eu mehnau. Yr oedd y ddau faen

yn galed, yu euwedig yr un isaf, yr hwn oedd yn ansy-

mudol ; ac fehy cyfìelybir calon lefiathan i ddaru o hono,

i ddangos ei ddewrder diarswyd a'i ystyfnigrwydd (Job

xli. 24). Yr oedd fod swn y felin wedi iJaUu yn arwyddo
gwlad wedi ei anmlioblogi a'i anrheithio (Jer. xxv. 10 ;

Dat. xviii. 21, 22). Mae fod Crist yn syrthio ar ddynion

ac yn eu gwneud yn Uwch, yn arwyddo y gwna yn hollol

aunedwydd y sawl a'i dirmygant ; fel hyny malodd y
genedl luddewig pan y llwyr ddinystriwyd eu dinas a'u

teml, ac y cafodd lluoedd eu lladd neu eu caethiwo yn y
mpdd mwyaf trueuus (Matt. xxi. 44). Mahi gwyneb y

tlawd ydyw ei orthrymu a'i

gystuddio yn greulon (Esa.

iii. 15). ' Maled fy ngwraig
inau i arall, ac ymgrymed
craiU arui hi '—hyny yw,
bydded yn gaethferch i

weithio wrth y fehn, neu
lialoger lii gau arall (Job

xxxi. 1 9). Gelwir ein cil-

ddannedd yn falwyr ; a

bydd eu swn yn isel pan
fyddont wedi eu 6oUi trwy

henaint, pan na fydd genym ddim oífer o'n heiddo ein

liunain i gnoi eiu bwyd (Preg. xii. 3, 4).

Mae malu â mehn yn orchwyl eithaf cyífredin yn
Mhalestina yn awr. Mae y mehnau yr un fath a'r rhai

ddefnyddid yn amseroedd y Beibl. Maent yn gynwys-
edig o ddau faeu, o gylch deunaw modfedd neu ddwy
droedfedd mewn amgylchedd, yn gorwedd un ar y Ualì,

ac ychydig o geudod rhyngddynt, a thwU trwy yr uwchaf
i dderbyn yr yd. Gosodir yr isaf mewn math o cement,

yr hwn a gyfyd o'i gwmpas fel phiol, gan dderbyn y blawd
fel y syrth oddi rhwng y meini. Mae y maen uchaf yn
cael ei droi ar yr un isaf trwy bren union syth wedi ei

osod ynddo fel coes. Y mennywaid yn gyffredin sydd
yn cael eu gosod i falu â melin ; weithiau dim ond un,

prydiau eraill dwy gyd â'u gilydd (Matt. xxiv. 41). Mae
y fennyw yn penhnio neu yn eistedd wrth ei thasg, ac

yn troi y fehu â'i dwylaw, gan, yn awr ac yn y man, ei

diwaUu ag yd. Mae yn waith caled yn ddiau, a chlywir

swu garw y fehn yn mheU, gan arwyddo presenoldeb

teulu a bywyd teuhiaidd (Robinson, Ees. ii. 180).

'A phwy bynag,' medd ein Harglwydd, 'a rwystrant
un o'r rhai bychain hyn a gredant ynof íì, da fyddai iddo
pe crogid maen mehn ain ei wddf, a'i foddi yn eigion y
môr ' (Matt. xviii. 6). Mae y meini mehn a ddefnyddir
gyda ni mor fa^vr a thrwm, fel y gaUai darllenwyr arswydo
wrth feddwl am y fath dduU o gosbi, gan eu hystyried
yn gwbl anaddas i'w crogi am wddf dyn, a chael ei daflu

i eigion y mor ; ond dyhd cofio fod y meini mehn yn
Nghanaan, ar gyfrif eu maintioli bychain, yn eithaf cym-
hwys a hawdd eu trin i ddyben o'r fath hyn (Hartley,
Res. 241).

MALWODEN, creadur eithaf adnabyddus, dinystriol
iawn i ffrwyth-goed, a- chynyrchion eraiU perthynol i

erddi. Mae cregyn gan rai malwod ; eraiU, a elwir shi[j,%

ydynt heb gregyn. Cyfeiria y gair hr>1^ efallai yn benaf
at y rhai heb gregyn, y rhai a elwir felly ar gyfrif eu
Ueithder a'i Uystydrwydd. Yn mhen ol eu cyrph mae
agoriad o ba un y godardda wlybwr tew ghidiog. Mae
tu aUan eu hoU gorph wedi ei gynysgaethu yn helaeth â
sylwedd gludiog o'r un natur, ond dipyn yn deneuach
{Edín. Encijc. ' MoUusca,' xiv. G13). Ni cheir y gair ond
yn Ps. lviii. 8 : 'Aed ymaith fel malwoden dawdd'—h.y.,
' yr hon a deifl aUan lys, gan leithiaw éi Uwybr, fel mai
pa beUaf yr aitì" mwyaf i gyd a dawdd, gan yn y diwedd
ymdreuUo ymaith a threngu' (Gesenius, Lex. 802).

MAM. [Tad].

MAM'MON, gair Syriaeg yn arwyddo cijfoeth. Er
mwyn trosglwyddo ei feddwl yn rymus gwna ein Har-
glwydd bersonoh cyfoeth, gan ei ddarlunio fel meistr ac

sydd yn cystadhi â Duw yn y galon. Mae y drych-
feddwl wedi ei bersonoli feUy wedi dyfod yn betli cynefin

i ni :
' Ni eUwch wasanaethu Duw a mammon;' nis gaU

neb, ar yr un pryd, garu a gwasanaethu Duw ai galon
tra mae ei brif amcan a'i ddyrnuniad ydyw trysori,

mwynhau, a chadw meddiant o olud bydol (Matt. vi. 24).
' Gwnewch i chwi gyfeiUion o'r mammon anghyfiawn, fel

pan fo eisiau arnoch y'ch derbyniant i'r tragywyddol
bebyU ;' gwariwch olyd bydol, yr liwn y mae cynifer yn ei

enniU yn anghyfiawn, ac yn ei ddefnyddio fel offerynau

anonestrwydd a diygoni, mewn modd crefyddol a hael-

ionus, fel y caffo y saint tylodion, wedi eu cynorthwyo
trwyddo, eu cyffroi i weddio drosoch ; a phan na byddo
yn aUuadwy i chwi ddal gafael yn hwy yn eich golud, y
caffoch fwynhau wobrwy rasol eich haelioni yn y nefoedd;

ac fel y byddo i'r saint tylodion hyn y darfu i cliwi

eu cynnal eich gresawu chwi i'r trigfanau tragwyddol
(Luc xvi. 9). Dywed Awstin taw ystyr y gair mam-
mon yn yr iaith Punic ydyw ennill, amgylchiad nid
anheilwng o sylw yn ei gysylltiad â dechreuad y Car-
thageniaid (Parkhurst, Gr. Lex. 414).

MAM'RE, Amoriad, yr hwn, ynghyd â'i frodyr, Aner
ac Escol, a gynorthwyasant Abraham yn erbyn Cedorla-
omer. Yn oì y C. C. rhoddodd Mamre ei enw i ddyffiyn
yn agos i Hebron ; ond golyga eraill taw yn lle chjffrtjn

'

Mamre, dylai y gair gael ei gyfieithu yn dderio Mamre
(Gesen. 50). Dywed Sozomen, yr hanesydd eglwysig,

fod derwen Abraham yn sefyll ynghylch 300 ö flyneddau
ar ol genedigaeth ein lachawdwr, ac oddeutu chwecli

mUltir o Hebron, a chai ei mawr anrhydeddu trwy
ymweliadau pererinion a hi, yn gystal a'r gwyliau a
gedwid yn ei hyinyl ; ac ychwanega fod ffynon Abra-
ham yn agos, a'i bod yn gyrchle poblogaidd paganiaid

a Christionogion, er mwyn masnach neu ddefosiwn (Gen.
xiii. 18 ; xiv. 24).

MANAS'SEH, mab hynat Joseph, ond, fel y proph-
wydasai ei daid Jacob, yr oedd ei Iwyth yn llai eu rhif

a'u parch nac un Ephraim ei frawd ieuangaf (Gen. xli.

50-52; xlviii. 12-20). Pan ddaeth yr Israeliaid allan

o'r Aipht yr oedd rhif Ilwyth Manasseh yn 32,200 ; ond
yn yr anialwch cynyddasant i 52,700 (Nura. i. 32-35

;

xxvi. 34, 37). Derbyniodd un hanner o'r Uwyth hwn eu
hetifeddiaeth ar y dwyrain a'r gogledd-ddwyrain o Fôr
Tiberias ; derljyniodd yr hanner ai'all eu hetifeddiaeth ar

y gorllewin i'r lorddonen, ar y gogledd i Iwyth Ej^hraira

(Nura. xxxü. 33, 39-42 ; Jos. xiii. 29-31 ; xviì.) Darfu
i'r hoU Iwyth ynghyd â'r naw Uwyth arall wrthryfela
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yn erbyn teulu Dafydd , ond gwnaeth amryw o honynt

yn nheyrnasiad Asa ymuuo â theyrnas Judah i'r dyben o

fwynhau addohad y gwir Dduw (2 Cron. xv. 8-10).

Darfu i ran o'r Manasseaid a arosasant yn y w^lad gym-

eryd rhan yn mhasg difrifddwys Hezeciah, a phurwyd eu

gwhid o eilun-addohaeth ganddo ef a Josiah (2 Cron.

XXX.; xxxi. 1, 5-10 ; xxxiv. 3-9). Dychwelodd rhan o'r

llwyth hwn i Ganaan, ac a drigasant yn Jerusalem ar ol

y caethiwed {1 Cron. ix. 3).

MAN'DEAGORAU. Yn Gen. xxx. 14-17 dywedir

wrthym i Reuben, mab Leah, gael diidaim (C. C. man-

dragorau) yn y maes, ac iddo eu dwyn at ei fam, ac ar

waith Rahel yn dymuno eu cael, cydunodd Leah i'w

rhoddi iddi ar y teler ei bod hi yn cael cenad i gysgu

gyda Jacob ei gwr y noson hono; ac ar ol cyduno ar hyn,

hi a gysgodd gyda
Jacob ei gwr y noson
hono, ac fel canlyniad

o hyn hi a feichiog-

odd ac a gafodd fab

urall, Issachar. Yr
unig adnod arall lle

sonir am dudaim
sydd yn Can. vii. 13

lie y sonir am eu
liarogledd. Mae y
Deg a Thriugain yn
cyíieithu y gair Heb-
raeg yn Genesis yn
afalau mandragorau,
ac yn Nghaniad Solo-

rnon ynfandragorau.
Mae Onkelos, Saa-

dias, a'r cyfieithiad

Syriaeg yn cyduno
a'r cyfieithwyrGroeg.

Gan fod yr hen gyí-
ieithwyr Syriaeg yn dygwydd cyduno gyda golwg ar y
planigyn a olygid wrth y gair Hebraeg, yr ydym yn
ystyried taw y íFordd ddiogelaf yw i ni eu canlyn.

Mae y planigyn hwn yn tyfu yn wyllt yn Mhalestina ac
yn y gwledydd cymydogaethol. Mae yn isel fel lettuce,

ac y mae arno ddail tywyll-wyrdd a llyfn eu hymylon,
y rhai ydynt bigfain eu blaenau, ac yn cyfodi yn union-
gyrchol o'r gwreiddyn. O'r blodau, y rhai ydynt leision
neu gochion, y ífurfir afalau, bron yn grynion ac yn felyn
fel oranges, y rhai a beraroglant yn hyfryd, a'r rhai a
^fwyteir gan yr Arabiaid gyda blas. Ceir cynifer ac o
'chwech i ddeg o'r afalau prydferth hyn ar un planigyn.
Gelwir y ffrwyth hwn, ar gyfrif ei allu i gyffroi y nwydau
anifeilaidd, yn afal y diawl gan yr Arabiaid. Credent y
rhoddai gynorthwy i genedlu plant. A thybid y meddai

y gallu o beri i fennywaid feichiogi, pan y gosodid ef dan
y gwely priodasol. Mae gwragedd priod yr amserau
presenol yn gwneud defnydd o hono, gyda gobaith i

blanta. Dyma yn ddiau ydoedd y rheswm paham yr
oedd Eahel, yr hon oedd hyd yn hyn yn anmhlantadwy,
yn awyddus am gael oddiwrth ei chwaer Leah y mandra-
gorau a gasglesid gan Eeuben (Eosen. •Bot. 129).
MA'NEH, pwys Hebraeg; ond pa beth ydoedd nid

yw yn hawdd dweud. Yn 1 Bren. x. 17 darllenwn
i Solomou ' wneud tri chant o fwchedi o aur dilin ;
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tair punt (maneh) o aur a roddes efe yn mhob bwcled
;'

ac yn 2 Cron. ix. 16 dywedir iddo wneud 'tri chant o
fwcledi aur dilin ; tri chan {sicT) a roddodd efe yn mhob
bwcled.' Ar ol cydmaru yr adnodau hyn yr ydys wedi
casgiu fod maneh yn gynwysedig o gan sicl ; ond os

gwneir cydmaru yr oll o'r adnodau hyn ceir hwynt yn
cyduno cymaint nes yn naturiol gyfodiy cwestiwn pa un
ai nad yw yr anghysondeb rhwng y ddau ddim wedi ei

achosi gan waith rhyw drawsgrifwr boreuol yn esgeuluso

y gair 'can' mewn un adnod, neu ei ychwanegu at y
Ilall.

Yn Ezec. xlv. 12 dywedir ' y sicl fydd ugain gerah
;

ugain sicl, a phum sicl ar hugain, a phymtheg sicl fÿdd
maneh i chwi.' Nid yw yn haAvdd deall yr adnod hon.
Gellir deall y darluniad am faneaid o wahanol werth,

ugain, pump ar hugain, a phymtheg sicl ; neu ynte am
un maneh o drivigain (20 -|- 2.5 -f- 15) sicl ; ond nid yw un
o'r deongliadau hyn yn foddhaol. Gwnai y blaeuaf
werth y maneh yn amrywiol ac ansicr, fel, pan ddefnyddid

y gair, nas gellid dweud pa beth oedd ei werth ; ac

ymddengys yr olaf yn fíbrdd od iawn o ddweud ei werth,

ac nid yn gyson iawn a symledd amserau boreuol. Yr
ydym gan hyny yn golygu fod rhaid gadael gwerth y
maneh heb ei benderfynu.

Mae y gair wedi ei gamg^rfieithu yn hioijs yn y C. C. yn
1 Bren. x. 15; Ezra ii. 69 ; Neh. vii. 71, 72, fel pe buasai

y maneh yr un peth a'r pwys Saisonig, gair o ystyr

anmhenderfynol gan fod genym nid yn unig bwysi o

wahanol bwysau, ond mae y gair yn cael ei ddefnyddio
genym weithiau yn yr ystyr o bwysau, a phryd arall yn
yr ystyr o werth. Dylasai y gair maneh gael ei adael yn
anghyfiaith, fel mewn gwirionedd y dylasid gwneud gy<ia

golwg ar eiriau yn dynodi arian luddewig.
Mae y Deg a Thriugain yn arfer y gair nva mewn

Uawer o fanau am maneh Hebraeg, oddiwrth yr hwn
efallai y mae yn tarddu ; a defnyddir ef hefyd nifer o

weithiau gan ein Harglwydd yn un o'i ddamegion (Luc
xix 12-25), Ile y cyfieithir y gair yn anmhriodol yn bunt

yn y C. C. Pwys Groegaidd oedd y iJ.va ac yn gydwerth
a 100 drachma ; ond gwahaniaethai mewn gwahanol
wledydd (Eobinson, Gr. Lex) Nis gallwn benderfynu
pa un ai at y iJ.va Groegaidd neu ynte at y maneh Heb-
raeg y cyfeiriai ein Harglwydd yn y ddameg ; ond gan
nad at ba un y cyfeiriai ni ddylasid cyfieithu y gair yn
bunt, gair a ddefnyddir hefyd fel cyfieithad o \lTpa yn
loan xii. 3 ; xix. 35.

MANNA, math o fwyd a roddodd Duw i blant Israel

yn Ile bara yn ystod eu teithiau deugain mlynedd yn yr
anialwch: 'Ar y pymtheg dydd o'r ail fis, wedi iddynt

fyned allan o wlad yr Aipht, daethant i anialwch Sin, yr
hwn sydd rhwng Elim a Sinai.' Ác yma y darfu holl

gynuUeidfa meibion Israel duchan yn erbyn Moses ac

Aaron am eu dwyn allan o'r Aipht Ile yr arferent ' eistedd

wrth y crochanau cig, gan fwyta bara eu gwala;' a Duw,
er mwyn gosod terfyn ar eu tuchan, a ddanfouodd iddynt
sofl ieir yn gig, a manna yn fara. Am yr olaf mae
genym yr hanes canlynol :

' Yn y bore yr oedd caenen o

wlith o amgylch y gwersyll, a phan gododd y gaenen
wlith,- wele ar hyd wyneb yr anialwch dipynau crynion

cyn faned a'r Ilwydrew ar y ddaiar ; a'i flas oedd fel

afrllad o fêl.'

Yr oeddynt i gasglu hwn bob bore, pob un yn ol ei



MANNA. 383 MANNA.

fwyta, sef omer; ond pan wresogai yr haul, efe a doddai;

ac os gadaw a wnai rhai o hono hyd y bore, efe a fagai

bryfed, ac a ddrewai. Ar y chweched dydd o'r wythnos
casglent ddau cymamt—dau omer i un; ond ar y seithfed

dydd, yr hwn oedd y sabbath, nid ydoedd i'w gaeh ' A
meibion Israel a fwytasaut y manua ddeugain mlynedd,

nes eu dyfod i dir cyfaneddol, pan y bwytasant o hen yd
y wlad. A'r manna a beidiodd drauoeth wedi iddynt

fwyta o hen yd y wlad : a manna ni chafodd meibion

Israel mwyach.' Er mwyn cadw mewn cof waith yr
Israehaid yu byw ar fanna yn yr anialwch gorchymyn-
wyd i Aaron gymeryd crochan, a dodi ynddo lonaid omer
o fanna, a'i osod ger bron arch y dystiolaeth fel y gwelai

y cenedlaethau a ddeuai y bara â pha un y porthasid

hwynt yn yr anialwch (Exod. xvi. ; Jos. v. 11, 12).

Dyna hanes gwyrth y manna, un o'r gwyrthiau hyn-
otaf a gofnodir yn yr PI. D. ; etto niae amryw ysgrifenwj'r

yn ceisio ei esponio íFwrdd trwy ei briodoli i AYeithretliadau

achosion natui'iol.

Y mae sylwedd hoUol adnabyddus a elwir manna, yr
hwn a aríerir raewn meddyginiaeth. Dyfera o risgl

cyíF a changenau amryw fathau o goedydd, oud ceir mwy
cyflawnder o hono, ae mewn purach cyflwr, trwy dori

agenau neu holltiadau yn y rhisgL Mae y sylwedd, yr
hwn sydd yn rhedeg o hono ei hun, yn Avlyb yn y nos,

ac yn edrych fel gwlith, ond dechreua galedu erbyn y
bore. Mae iddo arogl ysgafn neillduol, blas melus, ond
gedy argraph chwerw ar y tafod. CesgUr ef yn benaf yn
Calabria, Apuha, a Sicily, lle y rlied o ganol Mehefin hyd
ddiwedd Gorphenaf oddiwrth rywogaetli o onen (Thom-
son, Mat. Med. ii. 265 ; Duncan, Dispensatorij, 2G6).

Mae manna y Dwyrain yn Uawer gwell nac uu Em-ope.
Ceir ef yn Syria, Arabia, a Persia, a rhed o'r dderwen
Ddwyreiuo], y tamarislc, ac o blanigion a elwir el-hadj ac

akuL Mae teithwyr yn cyduno i ddarlunio gronynau
manna y Dwyrain fel rhai tebyg iawn i hadau coriander.

Mae pobl y wlad o gylch Ispahau yn ei gasglu cyn codi

haul oddiar blaiiigyn pigog, cangenau yr hwn a gurant
â phren, gaii eu dal o dan ridyll i ba un y syrth y gron-
ynau. Os esgeulusir ei gasglu hyd nes codo yr haul, ni

cheir dim manna, gan ei fod erbyn hyny wedi toddi

(Rosen. Bot. 321).

Hysbysir ni gan Niebuhr y ceir manna mewn rhai

parthau o'r Dwyrain fel math o flawd teg ar ddail y
coedydd a elwir balot ac afs. Ceir ef arnynt fel gwHth.
Cymer cynhauaf manna le yn Merden yn Mesopotamia
yn mis Awst, neu, medd eraiU, yn Gorphenaf Dywedir
y ceir mwy o gyflawnder o hono ar ol niwl tew, pan mae
yr awyr yn llawn lleithder, nac ar dywydd cUi-. Y
gwynaf a'r tecaf yw yr un gesghr cyn codi haul trwy ei

ysgwyd oddiar y coedydd i ryw fath o hain neu frethyn.

Os na chesgUr ef yn foreu iawn, ac os try y diwmod
aUan yn boeth, tawdd yn fuan ar y dail; er hyny nid yw
yn myned yn ofer, ond ymddengys yn cynyddu mewn
trwch bob dydd. Mae pobl y wlad yn cario gartref
feichiau mawrion o'r cyfryw ddail, gan eu gosod mewn
dwfr berwedig, pan y gweUr y manna, fel olew, yu nofio

ar y wyneb. Y fath yma o fanna mae'n debygol ydy

w

yr un a elwir gan bobl y Dwyrain yn fanna'r Nefoedd

;

nid, fodd bynag oblegid y tybiant ei fod yn disgyn o'r

awyr, oblegid pe feUy, ceid ef ar brenau eraUl heblaw y
rhai sydd wedi cael eu henwL

Mae Burckhardt hefyd yn enwi sylwedd fel manna.
Pan yn son am Wadi-el-sheik, ar y gogledd i Fynydd
Sinai, dywed : 'Mewn Uawer man yr oedd Avedi ei chuddio
gan y tamarislc neu y tarfa. Dyma yr unig ddyftryn
yn y gorynys'Ue tyi' unrhyw gyflawnder o hono yn
bi-esenol, er y cyfarfyddir ag ychydig Iwyni bychain,
hwnt ac yma, mewn parthau eraiU. O'r tarííi y ceir

manna. Gelwir y sylwedd hwn gan y Bedouins yn
mann, ac y mae yn atteb yn gywir i'r desgrifiad a roddir
o'r manna yn yr Ysgrythyrau. Yn mis Mehefin dyfera
oddiar ddrain y tamarisk ar gangenau, dail, a drain
fyddo wedi cwympo, a'r rhai geir bob amser yn cuddio y
ddaiar o dan y pren hwnw yn ei gyflwr naturiol. Cesglir

y manna cyn codo'r haul, pan y mae yn galed ; ond
toddir ef cygynted ac y dysgleirio'r haul arno. Mae yr
Arabiaid yn ei lanhau oddiwrth y dail a'r baw a lynont
wrtho, yn ei ferwi, ac yn ei hidlo trwy ddernyn o liain

garw, ac yna yn ei osod mewn costreli UecÌr. Yn y
tìbrdd hon diogelant ef .hyd y flwyddyn ganlynol, a
defnyddiant ef fel mêl, gan ei dywallt dros eu bara
dilefain, neu drochi y bara ynddo ef Ni ddeallais eu
bod un amser yn gwneud teisenau neu dorthau o hono.
Nid yw y manna i'w gael ond ar flyneddau gwlybion

;

weithiau ni chynyrchir dim o hono, fel efaUai y dygwydd
eleni. Ni weîaia ddim o hono yn mhlith yr Arabiaid,

ond cefais ddernyn bychan o gynyrch y flwyddyn ddi-

weddaf yn y mynachdy, Ue yr oedd wedi cael ei gadw
mewn Ue oer, a thrwy hyn wedLcaledu, gan fíurfio teisen

fechan. Aeth yn dyner wedi cael ei ddal yn y Uaw am
ychydig amser ; os gosodid ef yn ngwres yr haul am
bum mynyd toddai, ond pan ddychwelid ef i le oer

caledai eilwaith mewn chwarter awr. Ar yr amser pan

y cesglir ef gan yr Arabiaid nid yw byth yn cyrhaedd
cymaint o galedrwydd fel y gallent ei guro mewn mor-
ter fel y dywedir y gwnai yr Israeliaid (Num. xi. 8).

Melyn bawlyd yw ei liw, ac yr oedd y dernyn a welais

yn gymysg a rhanau o ddaU y tamarisk. Mae ei flas yn
hyfiyd, dipyn yn beraroglus, ac mor felus a mêl. Os
bwyteir gormodedd o liono, mae tuedd ynddo i ryddhau

y corph. Nid yw y swm o fanna a gesglir yn awr, hyd
yn od ar flyneddau pan fyddo fwyaf o wlaw yn disgyn,

ond bychan iawn, efallai ddim dros bum neu chwech
can pwys. Bwyteir ef yn gyfangwbl gan y Bedouins,

y i-hai a'i cyfrifant yn un o brif ddanteithion y wlad.

Mae y cynhauaf yn gyífrediu yn Mehefin, ac yu para am
chwech wythnos ; weithiau dechreua yn Mai' (Burck-
hardt, Trav. Sijria, 599).

Dywed Burcldiardt yn mhellach fod y tamarisk yn un
o'r prenau mwyaf cyíFredin yn Nubia, a thrwy yr oU o

Arabia. Mae digonedd o hono yn tyfu ar lau yr Euph-
rates, ar yr Astaborus, yn hoU ddyíFrynoedd Hedjaz a

Bedja, etto ni chlywodd am un man ond goror Mynydd
Sinai lle y cynyrchai fauna {Trav. Sijr. 610).

Er fod tebygolrwydd mewn rhai i^ethau rhwng y syl-

weddau a enwir gan yr ysgrifenwyr hyn ac eraiU a'r

manna â pha un y porthwyd yr Israeliaid yn yr anialwch,

etto mewn pethau eraill ac hanfodol gwahaniaethant mor
gyfangwbl, ac mor fyr o roddi un esponiad arno, fel y mae
yn rhyfeddol iawn i feddwl y gallasai neb dderbyn yr hanes

am danynt fel un a gyfrifai mewn unrhyw fodd am wyrth
nior fawr a hynod. ' Mae y tarfa,' medd Dr, Wilson, 'yn

mhlith y planigion a dyfant yn naturiol yn yr Aipht ; a
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gwnaethai yr Israeliaid adwaen y suYgr a red o honynt

;

ond derbyniodd y manna ei enw oddiwrth fod y bobl yn

gofyn "Beth yw hwna" (Exod. xvi. 15). Peth bychan

crwn ydoedd y manna fel llwydrew, ac o gylch maintioli

had coriander. Disgynai bob bore, a phan ddiflanai y gwHth
ceid ef ar ei ben ei hun ar y ddaiar. Syrthiai bob dydd

oddigerth y sabbath, a dim ond o gwmpas-gwersyll Israel;

bob chwechfed dydd syrthiai dau cymaint o hono, ac er

y pydrai pan gedwid ef ar ddiwrnodiau eraill, nid oedd

ddim gv/aeth ar y sabbath. Syrthiai cymaint o hono fel

y cynnaUodd hoU wersyll Israel, sef dwy filiwn a hanner

o eneidiau, y rhai na theimlasant un anghyfleusdra oddi

wrth orfod cyfyngu eu hunain i \m math o fwyd. Dis-

gynai nid yn unig am chwech wythnos mewn tymlior,

gan ddechreu gyda mis Gorphenaf, ond trwy yr hoU
flwyddyn, gan ddechreu yn gyntaf gyda rais Mai, a phar-

hau yn ddifeth am ddeugain mlynedd. Er y toddai pan
adawid ef ar Avyneb yr anialwch, yr oedd yn meddu
cymaint o galedrwydd pan cymerid ef o'r tu fewn i'r

pebyU fel y curid ef mewn morter ac y gwneid ef yn
deisenau.

'Mae amryw blanigion eraiU, ac nad oes eisiau eu
henwi yma, y rhai a gynyrchant sylwedd ac sydd wedi
cael ei enwi yn fanna. GaU taw dygwyddiadol ydyw y
tebygolrwydd rhwng yr enw Arabaidd man7i a'r p Heb-
raeg ; neu efaUai fod yr Arabiaid wedi rhoddi yr enw
mann i siwgr wedi caledu wrth ganfod fod rhyw debyg-
olrwydd ynddo i fanna yr Ysgrythyr' (Wilson, i. 193).

At hyn geUir ychwanegu nad oes neb o'r amryw
deithwyr ac sydd wedi rhoddi hanes manwl am fanna

Arabia, neu fanna naturiol, byth yn siarad am dano fel

ymborth cyfíredin a wnai y tro yn Ue bara ; ac, a barnu
oddiwrth ei natur, nid yw yn debygol y geUir byth ei

ddefnyddio feUy (Ilosen. Bot. 327).

MA'ON, dinas yn nehau-dwyrain Judah, Ue trigai

Nabal, ac yn agos i'r hon yr oedd anialwch Ue y Uechai

Dafydd (Jos. xv. 55; 1 Sam. xxiii. 24,25; xxv. 2). Mae
man a elwir Ma'en oddeutu miUtir i'r dehau o Garmel,
yr hwn yn ddiau ydyw Maon Nabal. Mae bryn Meon o

fí'urf pigfain, ac yn cyfodi yn raddol oddeutu 200 o

droedfeddi uwchlaw safle Carmel. Mae y copa wedi ei

guddio gan adfeUion heb fod yn rhai eang ; syU'eini o

geryg nadd cyntedd, ysgwâr (gweddiUion efaUai twr neu
gasteU bychan), ac amryw bydewau (Eobinson,i?e5. ii. 193)
MA'RAH. [Teithiau yb Israeliaid.]
MARC, ysgrifenydd un o'r Efengylau.
Yn Actau yr Apostohon yr ydym yn darUen am 'loan,

yr hwn a gyfenwir Marc' (Act. xii. 25 ; xv. 37); gelwir
'ef loan yn unig (xiii. 5, 13); ac hefyd Marc yn unig
(xv. 39). Yr oedd yn fab i un Mair, yn nh yr hon y
cafüdd Pedr, ar ol cael ei waredu yn wyi-thioí o garchar,
' lawer wedi ymgasglu, ac yn gweddio' (xii. 12); ac yn
Coh iv. 10 gelwir ef yn 'nai Barnabas fab ei chwaer.'
' Ymddengys,' medd MichaeUs, ' taw loan ydoedd ei enw
gweiddiol, ac i'r cyfenw Marc gael ei fabwysiadu ganddo
efaUai pan yr ymadawodd a Judea i fyned i wledydd
tramor ; arferiad gyfí'redin yn mhhth luddewon yr oes

hono, y rhai a fabwysiadent yn fynych enw mwy adnab-
yddus i'r cenedloedd â pha rai yr ymwelent na'r un wrth
yr hwn yr adwaenid hwynt yn eu gwlad eu hunain'
(MichaeUs, Introd.üí 203). Teithiodd Marc gyda Paul
a Barnabas fel eu gweinidog cybeUed a Perga yn Pam-

phyUa ; ond ' ymadawodd a hwynt yno, ac a ddychwel-
odd i Jerusalera' (Act. xiii. 5, 13). Ar ol y cynghor a
gynnaUwyd yn Jerusalem darfu Paul a Barnaljas, ar ol

pregethu am ysbaid o amser yn Antiochia yn Syria,

gynyg ymweled a'r manau Ue yr oeddynt wedi pregethu
o'r blaen. Dymunai Barnabas gym eryd Marc gyda hwjmt

;

ond gwrthwynebodd Paul y cynygiad oblegid 'iddo dynu
oddi wrthynt o PamphyUa, a pheidio myned gyda hwynt
i'r gwaith. A bu cymaint cynnwrf rhyngddynt, fel yr
ymadawsant oddiwrth eu gilydd : ac y cymerth Barnabas
Marc gyd ag ef ac y raordwyodd i Cyprus' (xv. 36-39).
Cymodwyd Paul a Marc, fodd bynag, ar ol hyn, oblegid
enwa ef fel un o'i gydweithwyr pan yr ydoedd ef ei

hun yn garcharor yn Pthufain, ac fel un ydoedd ' wedi
bod yn gysur iddo;' a denfyn ei gyfarchiad at yr eglwys
yn Ûolüsse, gan eu cymeradwyo i'w dderbyn os deuai
attynt (Col. iv. 1 0, 1 1). Denfyn hefyd gyfarchiad Marc at
Philemon (ad. 24). Ymddengys iddo i fyned i Asia
Leiaf, canys dywed Paul yn ei Ail Lythyr at Timotheus :

' Cymer Marc, a dwg gyda tlai ; canys buddiol yw efe i

mi i'r weinidogaeth' (iv. 11).

Pan ysgrifenodd Pedr ei Epistol Cyntaf, yr hwn a
ysgrifenwyd yn Babilon, a chwedi ei ddanfon at 'y dy-
eithriaid ar wasgar ar hyd Pontus, Galatia, Cappadocia,
Asia, a Bithynia,' denfyn attynt gyfarchiad ' Marcus fy

mab' (v. 13); feUy mae yn rhaid fod Marc gyd ag ef y
pryd hyny.

Credir yn gyflfredin taw yr un person ydoedd Marc
Paul a Marc Pedr, ac iddo ysgrifenu un o'r Efengylau

;

ond mae rhai yn amheus ynghylch hyn. [Efengylau,
Marc^ Os, fodd bynag, personau gwahanol oeddynt, ac

os, fel y CT-edir, i Marc ysgrifenu ei Efengyl oddiar yr
hysbysaeth a gafodd gan Pedr, byddai yn naturiol casglu

taw yr efengylwr oedd y Marc y cyfeiria Pedr atto yn
hytrach na'r Marc a enwir mewn cysyUtiad â Paul.

Nid oes fawr wybodaeth ynghylch hanes yr efengylwr
ar ol hyn. Ysgrifena Eusebius fel hyn :

' Dywedir hefyd

mai Marc oedd y cyntaf a ddanfonwyd i'r Aipht, ac iddo

yno gyhoeddi yr efengyl yr oedd wedi ei hysgrifenu, a
bod yn off'erynol i blanu yr eglwysi Cristionogol cyntaf

yn Alexandria. Ac mor fawr ydoedd rhif y credinwyr,

yn wrrywaid a bennywaid, a gasglwyd ar y cyntaf, fel,

mewn canfyniad i'w disgyblaeth a'u manyldra gorphilo-

sophaidd, eu cynuUeidfaoedd a'u breintiau, ac mewn gair

hoU dduUwedd eu bywyd, yr ystyriai Pliilo hwynt yn
deilwng o le yn ei ddarluniadau ' (Eusebius, Eccîes. Hist.

ii. 16).

Yn ol Jerome, bu farw yn yr wythfed flwyddyn o

deyrnasiad Nero, ac a gladdwyd yn Alexandria (Lardner,

vi. 83); ond yn ol hanes a geir mewn UawysgrifArabaidd,
cafodd ei lofruddio mewn raodd creulon gan werinos y
y ddinas hono (Cave, 217). Cyfrif y Copts ef yn sylfaen-

ydd ac esgob cyntaf eu lieglw-ys ; ac hyd yn awr g^vna

eu patrieirch gymeryd ei enw.

MAPtE'SAH, dinas yn nyfí'ryn Judah, ar y dehau-
orllewin i Jerusalem (Jos. xv. 44). Yn nyfí'ryn Zepha-
thah, yn Maresah, y darfu Asa orchfygu Uu dirfawr Zerah
yr Ethiopiad, gan eu hyralid hyd Gerar (2 Cron. xiv.

9-15). Sonia Eusebius a Jerome am Maresah fel o fewn
dwy filltir i Eleutheropolis.

MARMOR sydd fath o gareg calch, galed a Uyfn, ond
yn cymeryd ei chaboli yn hyfryd, a cheir hi o wahanol
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liwiau gwyn, du, Uwyd, coch, inelyn, a gwyrdd. Ceir lii

yn aml wedi ei britho gan wythienau, o wahanol hwiau.

Ceir hi mewn llawer rhan o'r byd, ac fel mathau eraill o

gareg cloddir hi allan o'r chwarel yn dalpau mawrion.
Yr oeddid yn gynefin a marmor oddiar yn foreu iawn, a
darfu i lien gerfwyr anfarwoh eu henwau trwy gamp-
weithiau celfyddydol a wnaethant ynddi. Gwneid defn-

ydd niawr o'r gareg hôno mewn adeiladwaith, yn enwedig
wrth waieud pileri a rhan addurnawl eraill adeiladau.

Yn mhlith y defnyddiau a barotowyd gan Dafydd ar

gyfer adeiladu teml Jerusalem yr oedd ' jneini rnarmor
yn aml' (1 Cron. xxix. 2). Yn nghyntedd gardd palas

breniu Persia yn Susan yr oedd y colofnau o farmor, ac yr
oedd y ' palmant o faen grisial, a marmor, ac alabaster, a
iasinct' (Esth. L 6).

Defnyddid byrddau o farmor gynt i ysgrifenu arnynt.

Yn mldith marmorau Arundel y rhai a ddygwyd o'r

Dwyrain gan Tarll Arundel yn 1G27, ac a gyflwynwyd
wedi hyny yn rhodd i brifysgol Rhydychain, y mwyaf
dyddorol o law^er ydoedd y Cronicl Parian, yn cynwys
amseryddiaeth Groeg, ac yn neiUduol Athen, o deyrnas-
iad Cecrops, c.c. 1582, hyd lywodraethiad Diognetus, c.c.

264, cyfnod o 1318 o flyneddau.

MATTH'EW. [Apostolion ac Efengylau.]
MED'EBA, dinas ar y dwyrain i'r Môr Marw, heb fod

yn mliell oddiwrth Hesbon. Ymddengys y perthynai i'r

Moabiaid, ond iddi gael ei hennill gan Sehon, brenin yr
Amoriaid (Num. xxi. 30). Yn rhaniad y wlad daeth i

fod yn feddiant i'r Reubeniaid (Jos. xiii. 9, 15, 16). Yn
amser Dafydd yr oedd yn nwylaw yr Ammoniaid, a
nesasant i ryfel yn ei herbyn, ond wedi eu gorchfygu gan
Joab, hwy a ftbisant i'r ddinas (1 Cron. xix. 6-9, 14, 15)

;

felly ymddengys ei bod yn lle caerog gryn gadarn. Daetli

wedi hyn i fod yn feddiant i'r Moabiaid, a chyhoeddir
barnedigaethau trymion yn ei herbyn hi a gwlad Moab
(Esa. XV.; Jer. xlviii.) Cafodd Burckhardt afael mewn
adfeihau lle ar y dwyrain i'r Mòr Marw yr hwn yn
ul pob tebygolrwydd yw yr hen Medeba. Mae eu
hamgylchedd yn waith hanner awr o leiaf o rodio.

Mae yno lawer o weddilhon o dai 'prate, ond nid oes
uu adeilad cyhoeddus yn sefyll (Burckhardt, Travels in

Sjjria, 366).

MEDI. 1. Tori yd yn y cynhauaf Ymddengys y
gwnaent gynt dori eu hyd â chrymanau (Deut. xvi. 9

;

xxiii. 25 ; Jer. 1. 16 ; Joel iii. 13 ; Marc iv. 49 ; Dat. xiv.

15); ac yn Nghanaan parhant i doii eu hyd yn y dull

hwn (Robinson, líes. ii. 276 ; Wilson, ii. 300, 326). Yn
yr Aipht torid y gwenith ychydig islaw y pen â chryman
danueddog. Ymddengys taw at yr arferiad yma y cyfeiria

Job pan y dywed :
' Hwy a ddycpwyd ymaith fel pawb

eraill, ac a dorwyd ymaith fel pen tywysen' (xxiv. 24).
Efallai y mabwysiadid y cynllun hwn er mwyn cadw y
gwellt i wneud priddfeini ; ond dywed Maundrell hefyd
ei fod yu beth cyftredin i dynu yr yd o'r gwreiddiau, gan
adael y meusydd mwyaf íìrwythlon mor noeth a llwm
a phe na bnasai dim wedi tyfu arnynt. Dyma, medd ef,

oedd y dull yn mhob rhan o'r Dwyrain ac oedd ef wedi
weled. Y rheswm yw, fel na chollant ddim o'r gwellt,
yr hwn, yn gyflredin, sydd yn fyr iawn, a'i eisiau yn
ymborth i'r anifeiliaid, gan nad oes dim gwair yn y wlad
Jiono. Mae hyn yn taflu goleuni ar yr ymadrodd hono
(Ps. cxxix. 6): ' Byddant fel glaswellt pen tai, yr hwn

a wywa cyn y tyner ef ymaith,' Ile yr ymddengys fod
cyfeiriad amlwg at y fath arferiad.

2. Derbyn öî-wyth gweithredoedd, gan nad pa un ai

da neu ddrwg. Felly y sawl a heuant mewn cyfiawnder
a fedant mewn trugaredd : medaut fywyd ti-agywyddol
—h.y., derbyniant hi fel eu gwobrwy rasol (Hos. x. 12

;

Gal. vi. 8). Y cyfryw a hauant anwiredd i'r cnawd a
fedant ddrygioni, lîygredd, drain, corwynt, &c.— h.y.,

cosbir hwynt â dystryw a thrueni yn ol fel y byddo eu
gweithredoedd yn haeddu (Job iv. 8 ; Diar. xxii. 8 ; Jer.

xii. 13 ; Hos. viii. 8 ; Gal. vi. 8). Medi Ile nas hauodd
un, a chasglu Ile nas gwasgarodd, a chymeryd i fynu yr
hn nis gosododd i lawr, ydyw dysgwyl a hawlio gweith-
redoedd da, Ile na roddwyd rhoddion, moddion, neu
gyfleusderau am danynt (Matt. xxv. 26 ; Luc xix. 21).

Medir y ddaiar gan giyman Ilym yr angel pan, trwy
ddial Duw ein lachawdwr, y dinystrir Anghrist a'i bleid-

wyr yn llwyr ac arswydus (Dat. xiv. 14-20). Gelwir
.angelion yn fedelwyr : defnyddia Duw hwynt i gasglu
ynghyd yr efrau— h.y., y drygionus—a'u i'hwymo yn
sypynau i'w Ilosgi ; a cliasglu y gwenith—h.y., y cyfiawn

—

atto ei hun y dydd diweddaf (Matt. xiii. 30, 39). Medel-
wyr yw gweinidogion : maent nid yn unig yn hau had
gwirionedd dwyfol yn mhlith dynion, ond maent yn oôer-

ynau bendigedig i'w tori ymaith oddiwrth eu gwreiddyn
naturiol, a'u dwyn at Grist (loan iv. 36, 37).

MEDIA, a elwir nü, Madai, yn yr Ysgrythyr, ar ol

mab Japheth (Gen. x. 2). Cyfieithir yr un gair yn Fed-
iaid, ac weithiau Media, heb un rheswm digonol dros yr

amrywiaeth. Yn ol Strabo tardda y gair oddiwrth Medus,
mab Medea a Jason. Amgylchid y wlad ar y gogledd a'r

dwyrain gan Fôr Caspia ; ar y dehau gan Assyria, Susi-

ana, a Phersia briodol ; ar y gorllewin gan Armenia
Fwyaf ; ac ar y dwyrain gan Parthia a Hyi'cauia. Ilhenid

hi ar y cyntaf i chwech talaeth, y rhai wedi hyn a lei-

hauwyd i ddwy—Media Fawr a Media Atropates—

a

alwyd felly ar ol Atropates y dalaeth-Iywodraethwr Per-

siaidd, yr hwn a sylfaenodd ei hannibyniaeth yn amser
Alexander Fawr. Mae y dalaeth gyntaf neu ogleddol

yn wyllt a bryniog, oer a noeth, ond yn cynwys amryw
ddyffrynoedd gordoraethog, ac yn cymeryd i mewn wely

cyfan Llyn Urumiyeh, yr hwn sydd 4200 o droedfeddi

uwchlaw gwyneb y môr. Ei phrifddinas bresenol yw
Tabriz, dewis drigfan breninoedd Persia. Mae yr ail, neu

y dalaeth fwy deheuol, a mynyddau Zagro8 ar ei chyft'-

indir gorllewinol, ac yn cymeryd i mewn ran eang o Kur-
distan, yn gynwysedig o amryw esgyndiroedd gwastad,

dros 3000 o droedfeddi uwchlaw gwyneb y môr, ac ynddi

amryw ddyffrynoedd toraethog yn cyrhaedd yn mhell

draw yn mhlith Iluoedd o gadwyni o fynyddau. Yr oedd

amlder o gnydiau a ffrwythydd o bob math yn y rhan hon

o'r deyrnas. Yr oedd y 'gwastad-diroedd Nissean,' y rhai

oeddynt enwog am eu rhywogaeth o geífylau, yn gyfleu-

edig rhwng Behistun a Khorran-abad. Yr oedd y wlad

o ran ei fturf yn bedryfal hir-gul, 600 miUtir wrth yn
agos i 300, ac mor fawr ac Assyria a Babilonia ynghyd.

Ymddeugys yn debygol y meddai y ddwy dalaeth ar

brlfddinas o'r un enw—Ecbatana—ond y ddinas ddeheuol

o'r enw hyn, neu Takht-i-Suleiman, wrth droed yr Oroutes,

ac adwaenedig hefyd fel Hamadan, a ddarlunir gan hen'

awdwyr gyda gormodiadau Iliosog. Mae Diodorus Siculus

yn rhoddi iddi safle dau cymaint ac un Llundain.

49
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Mae hanes boreuol y Mediaid yn guddiedig mewn
tywyllwch dudew. Ymddangosant y waith gyntaf yn
eglur yn yr Ysgrythyr yn yr hysbysiad hanesyddol ddar-

íbd i drigolion gorchíygedig Samaria gael eu gosod gan

frenin Assyria 'yn ninasoedd y Mediaid.' Ceir hwynt wedi

hyn yn ngeiriau prophwydoHaethol Esaiah yn erbyn Babi-

lon, y rhai a roddant i ni gipolwg bywiog ar eu cymeriad

:

' Wele fi yn cyfodi y Mediaid yn eu herbyn hwy, y rhai

ni roddant fri ar arian ; a'r aur nid ymhyfrydant ynddo.

Eu bwäau a ddrylha y gwyr ieuainc, ac wrth fírwyth bru

ni thosturiant ; eu Uygaid nid eiriach y rhai bach ' (xiii.

17, 18). Ymddengys eu bod yn bobl nodedig o ryfelgar,

yn barod trwy waed neu gyfamod i ymuno â'r genedl gan
yr hon y cawsant wedi hyn eu Uyncu, oddiwrth eiriau

eraill o eiddo yr un prophwyd :
' Elam, dring ; Media,

gwarchae ' (xxi. 2). Mae yn eghir taw hil Aryan oedd

y Mediaid oddiwrth y ffaith y caent eu cyfenwi felly, yn
ol Herodotus, gan wledydd eraill, ac efallai iddynt ym-
daenu trwy ymfudiadau olynol o Hindwstan OrllewinoL

Ymddengys y bodolai er yn foreu iawn elfen Aryan yn
mhoblogaeth Caldea wrth ochr yr hihogaethau Tura-
nean a Semitaidd. [Caldea.] Yn wir, fe ddywed Bero-

sus yn bendant ddarfod i'r Mediaid orchfygu Babilon
ryw bryd ynghylch 24.58 C.C, ac i'r wlad fod yn meddiant
Avyth o freninoedd Media am dros 224 o flyneddau {Bero-

sus, ed. Hichter, p. 61). Nid yw y dywediadau hyn o

eiddo Berosus i gael eu gwrthod yn ddiystyr, ac mae yn
debygol taw gwaelodion y fíaith yn y gormodiad yma y

w

i Iwyth Mediaidd deyrnasu am gryn amser yn nyffryn

Mesopotamia, o ba un y cawsent yn y diwedd eu gyru
allan gan oresgynwyr Cusaidd. Nid oes ychwaith íawr
amheuaeth fod mewn cyfnod boreuol iawn ddyhfiad hil-

iogaethau Aryan neu Iranic, y rhai a ymdaenasant tu
hwnt i'r Euphrates ac hyd yn od i Europe. Ceir amryw
weddihion o'r dyhfiad hwnw o'r dwyrain yn y cyfryw
hihogaethau a'r Matieni, Sauromatae, a Maedi Thrace, at

ba rai y cyfeiria amryw ysgrifenwyr clasurol. Yr oedd
gan Iwyth y Sigynnse, cyfleuedig rhwng yr Adriatic a'r

Danube, draddodiad mewn perthynas i'w disgyniad Med-
iaidd, ac yr oedd eu duU o wisgo yn debyg i'r Mediaid,
yn ol tystiolaeth Herodotus.
Ond ymddengys i'r enw gwahan-nodawl suddo i dy-

wyllwch am amryw ganrifoedd, neu gallasai fod wedi
cael ei suddo mewn rhyw enw mwy cyffredin. Ym-
ddengys y gair Mediaid am y tro cyntaf ar gofgolofn
Assyriaidd o gylch 880 c.c.—tybiaeth yn ddiau a filwria

yn erbyn bodolaeth foreuol y genedl, o'r hyn Ueiaf dan ei

henw cyffredin, yn nghymydogaeth Ninifeh. Pan y ceir
hwynt gyntaf ar y cofgolofnau, dygant eu titl eithaf
adnabyddus, a thrigianant y diriogaeth y daUasant fedd-
iant honi am gynifer o ganrifoedd olynol. Ond ar yr
adeg foreuol hon yr oeddynt yn wan, ac yn anaUuog
i wrthsefyU goresgyniad. Arweiniodd Salmaneser II.

fyddin i'r wlad yn y bedwaredd flwyddyn ar hugain o'i

deyrnasiad, gan ddinystrio y boblogaeth, a dwyn ymaith
yspaU lawer. Ei fab Shammas-Iva, gan ail oresgyn y
wlad, a wnaeth hyny heb gyfarfod â nemawr ddim gwrth-
wynebiad, ond ni ddarfu iddo gadw meddiant o'r diriog-
aeth a oresgynasai. O dan ganlyniedydd Shammas-Iva,
ymddengys ddarfod i'r Mediaid ymostwng fel is weision
a thalwyr teyrnged. Talwyd y deyrnged orchymynedig
mewn ceffylau. Aeth y tymhor Hwn o ymostyngiad

heibio, ac ymgododd drachefn yspryd anorchfygol y Med-
iaid, pan y gwnaeth Sargon orchfygu amryw drefydol

gwrthryfelgar, gan eu hychwanegu at ei deyrnas ei hun.
Er mwyn parhau y darostyngiad yma, gwnaeth hefyd,
yn unol â'i ddewis gynUun, adeiladu dros Media nifer o
gestyU milwraidd. CynUun Sargon o weithredu ydoedd,
fel y dywed ef ei hun, ' newid trigleoedd ' ei is weìsion
trwy gaethgludiadau crynswth. Cyfleuwyd Babiloniaid,

Cuthaeaid, a Sepharfaitiaid yn Samaria, a chyfleuwyd
Israehaid yn ninasoedd Media (2 Bren. xvi. 24). Sargon
ydoedd yr unig frenin aUasai wneud fel y dywed y Beibl,

gan taw efe ydoedd y cyntaf a feddianodd unrhyw dref
berthynol i Fedia. Yn un o'i argraphau, bostia Senna-
cherib, mab Sargon, ei fod wedi derbyn cenadau o ryw
dalaeth mor beUenig o Fedia, ' am yr hon nid ydoedd y
breninoedd ei dadau wedi cymaint a chlywed son ; ' ac y
mae Esarhadon yn coffha am oresgyniad Mediaidd, ei

waith yn gwneud yn garcharorion ddau o benaethiaid

Uwythau, ac yn cymeryd yspail fawr. Bu Media feUy
am lawer o flyneddau yn rhan wrthryfelgar o diriogaeth

Assyria. Yn ystod yr amser yma nid unbenaeth ydoedd
ffurf ei Uywodraeth, ond cyduniad o Iwythau rhyfelgar,

a phob un dan lywyddiad ei benaeth ei hun ; ac ni

wyddys yn sicr sut y darfu iddi ymgodi mor fuan i

undeb ac uchafiaeth milwraidd. Nid yw ystori Hero-
dotus idd ei chredu yn gyfangwbl, ac nid oes sylfaen

briodol i hanesion Ctesias. Dyddia Herodotus chwyl-
droad mawr y Mediaid ynghylch 70 8 c.c. Ilhed ei ystori

fel y canlyn :—Ni feddai y genedl oedd wedi ei rhyddhau
ar un pen neu arweinydd, ac yr oedd ymrafaelion parhaus
rhwng y gwahanol bersonau a chwenychent fod yn ben,

a chaent yn gyffredin eu penderfynu gan ganolwr o'r en
Dioces, yr hwn, pau ddewiswyd ef yn frenin, a drodd
aUan yn ormeswr, ac a adeiladodd Ecbatana saith-mur.

Ar ol teyrnasu bymtheg mlynedd ar hugain, Uaddwyd ef

mewn brwydr, a darfu ei fab a'i ganlyniedydd, Phraortes,

gario ei arfàu buddugohaethus i fysg yr hoU genedloedd
gwmpas, a syrthiodd o'r diwedd o flaen muriau Ninifeh.

Cyaxares, y brenin nesaf, a orchfygodd lu yr Assyriaid,

ac a warchaeodd yn erbyn Ninifeh, ond gorfu iddo ymad-
ael cyn ei chymeryd oblegid goresgyniad ei deyrnas ei

hun gan y Scythiaid. Cafodd yr heidiau Scythiaid eu

gyru aUan ar ol ymdrechion a barhauasant am wyth ar

hugain o flyneddau, a chymerodd yntau Ninifeh, ac aetli

rhagddo i Lydia, Ue yr ymladdodd frwydr ac y gosodwyd
terfyn bron arni gan ddiffyg ar yr haul ; ond darfu i'r

terfyniad drwg-argoelus hwn arwain i ffurfiad cyfamod
heddwch, yr hwn a gadarnhawyd gan briodas rhwng mab
hynaf Cyaxares, a merch Alyattes, brenin Lydia. Cyax-
ares, ar ol teyrnasu ddeugain mlynedd, a ganlynwyd gan ei

fab Astyages, yr hwn, bymtlieg mlynedd ar hiigain ar ol

hyny, a ddiorseddwyd gan Cyrus, ei wyr, a chyda ei

ddiorseddiad ef y diweddodd teyrnas Media, oblegid ych-

wanegwyd hi at deyrnas Persia. Y cyfryw yw ystori

Herodotus, ac mae yn anhawdd dweud pa gymaint o

honi sydd yn wir, a pha gymaint yn ffug-chwedl. Nid
yw y dyddiadau yn gyson â'u gilydd, ac nis gaUasai y
deyrnas fod wedi dechreu can foreued ac yr haera. Etto
nid oes dim yn anhebygol yn nyrchafiad Deioces, os bu y
fath frenin, etto golygir yr hanes yn ffug-chwedl gan
Grote, Bawhnson, ac eraiU. Nid oes yn sicr un son

yn cael ei wneud am dano yn hanesyddiaeth gydoesol
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Assyria. Mae hanes Ctesias ya ddiau yn íFug-chwedleu-

awl, oblegid gwna ddyblu y cyfnodau a roddir gan Hero-
dot.us. Ond y mae tu hwnt i amheuaeth ddaríbd Media,

tua diwedd ymerodraeth Assyria, ymgodi i fod yn allu

milwraidd mawr, er ei fod yn anmhosibl enwi achos

digonol dros ei dadleniad ebrwydd dan Cyaxares. Darfu

i'r tywysog hwn gydiaso y gwalianol Iwythau, a chadarn-

heir yr adroddiad gan iEschylus. Ar gofgolofn Behistun,

diiyuir yr ach freninol iíyd atto ef, ond nid tu hwnt iddo.

Pan, yn nheyrnasiad Darius Hystaspes, y darfu i wrth-

ryfelwr Sagartian hawlio meddiant o orsedd y dalaetli,

ei brif reswm oedd ei ddisgyniad oddiwrtli Cyaxares.

Darfu i Saracus, brenin bennywaidd, esgyn gorsedd Nini-

feli ynghylch 647 C.C., ac yn y drydedd llwyddyn ar ddeg
o'i deyrnasiad, gwnaeth y Mediaid rutliro allan yn ddi-

symwth o gymoedd cul mynyddoedd Zagros, a goddi-

weddyd y wlad ; ond pan gyfarfuasant â llu Assyria,

cawsant eu gorchfygu yn llwyr, gan ddyoddef galanastra

dirfawr. Wedi ail ffurfio ei fyddin, gwnaeth Cyaxare3
ail gyuyg, ac un mwy llwyddianus, ond gorfodwyd ef i

gilio i'w wlad ei hun, fel y dywed Herodotus, er mwyn
ei diogelu rliag goresgyniad y Scytliiaid. Cafodd Cyax-
ares ei orchfygu ar y cyntaf gan y dyeithriaid hyn, a

gwnawd cyfamod heddwch, ymostyngiad, a theyrnged.

Darfu i'r heidiau crwydrawl yspeilgar hyn, trwy ymdaenu
dros Asia Orllewinol, gael yn y diwedd eu gwanychu.
Darfu i lys Media wahodd eu penaethiaid i wledd, a
chwedi, trwy eu raeddwi, eu gwneud yn analluog i

amddiffyn eu hunain, Uofruddiasant hwynt. Yna cyf-

ododd y genedl mewn gwrthryfel, ac a yrasant y gores-

gynwyr ar ffo. Mae y dyddiadau, fodd bynag, yn ansicr,

ac nis gellir coelio na Ctesias na Herodotus. Ond yr

oedd Assyria erbyn hyn wedi suddo yn isel, ei gogoniant

wedi cymyUi, a daeth i fod yn ysglyfaeth demtiol. Yr
oedd Caldea wedi bod dan lywodraeth Assyria am hanner
can mlynedd, ac er mwyn dial, yn barod i ymuno a Media.

Ymunodd Nabopolassar, ei thalaeth - lywodi'aethwr, a
Cyaxares, merch yr hwn a roddwyd yn wraig i Nebu-
chodonosor, mab y blaenaf Mae Ctesias yn trwsio ac

yn lUwio yn rliyfeddol y rhan hon o hanes Assyria, a

Sandauapalus fennywaidd ydyw un o'i ffug-chwedlau.

Ni wyddom ddarfod i Ninifeh syrthio ynghylch 625 C.C.

trwy ymosodiad unedig Mediaid a Babiloniaid. [NiNi-

FEH.] Rhanodd y gorchfygwyr y diriogaeth, ac fel

ffrwyth y gorchfygiad, sylfaenodd Nabopolassar ymer-
odraetli Babilon, a Cyaxares un Media. [Babilon.]

Estynodd Cyaxares ei fuddugoliaethau i Armenia a

Chappadocia, rhyfelodd yn erbyn Lydia, ond mewn canlyn-

iad i ddiffyg ar yr haul rhwystrwyd y frwydr i fyned yn
ralaen, a diweddwyd yr ynigyrch filwraidd trwy gyfamod
o heddwch. Nid yw cyfnod y diffyg wedi ei benderfynu
yn foddhaol, oblegid nis gelhr penderfynu pa un ai ditfyg

cyflawn neu ranoi ydoedd. Yn ol Polyhistor, danfonodd
brenin Media ran o'i fyddin i Palestina, dan Nebuchodo-
nosor, yn nheyrnasiad Jehoiacim. Canlynwyd Cyaxares
gan ei fab Astyages ynghylch 594 C.C.—tywysog heb fod
yn enwog am ei allu na'i fuddugohaethau. Gall fod gor-
modiadau yn yr hanesion roddir am ei lys gan hen ysgrif-

enwyr, megis Herodotus neu Xenophon ; ond dangosant
i ni fod tywysog a phobl wedi dirywio yn gyflym, ac i

genedl galed y Mediaid, ar ol gorchfygu Assyria, gael ei

llygru gan foethau a gloddest, ac iddi yn raddol fyned

mor fennywaidd nes dyfod yn ysglyfaeth rwydd i ryw
gymydog dewr ac uclielgeisiol. Y cymydog hwnw ydoedd
cangen Bersiaidd o'r hil fawr Aryan, a drigai ax y dehau
i Media. Nid yw yr hanesion rhamantaidd cysylltiedig

â dyddiau olaf Astyages, genedigaeth a hanes boreuol
Cyrus, yn deilwng o grediniaeth. Nid oedd Cyrus yn im
berthynas i ymerawdwr Media—yn sicr nid ydoedd yn
fab i un o'i ferched. Ymddengys mai y gwirionedd yw
i Cyrus, coron-dywysog Persia, y pryd hwnw, efallai,

yn fath o deyrnas ddibynol, drigo am gryn amser yn
llys Media, ac iddo sylwi ar ddirywiad tywysog a phobl,

ac ar eu hyspryd anfilwraidd ynghyd â'u hoflder o hun-
anfoddiantau moethus. Hyu ddarfu awgryrau iddo y
drychfeddwl o orchfygu Media, a gwnawd parotoadau
ar unwaith ar gyfer rhyfel, yr hwn, er yn llym a gwaed-
Iyd, a ddiweddodd yn ffoedigaeth a gwasgariad milwyr
Media. Cymerwyd Astyages, yn hen a diblant, yn
garcharor yn y diwedd, cyn iddo allu cyrhaedd Ecbatana,
ei brifddinas. Syrthiodd arwyddluniau breniniaeth Media
i ddwylaw y gorchfygwr, a chafodd Cyrus ei gyfarch ar

y maes gan ei filwyr fel brenin Media a Persia. Felly

terfynodd ymerodraeth ber-oes Media, yr hon, fel ar

wahan oddiwrth y deyrnas wreiddiol, ac yn gynwysedig
o amiyw dywysogaethau heb fawr undeb rhyngddynt,
ydoedd, yn ol cyfrifiad Rawlinson, mor fawr a Brydain,
Ffrainc, Yspaen, a Phortugal ynghyd. Cafodd y gallu

Medo-Persiaidd ei sefydlu yn gadarn ar unwaith—ac am
ei hanes gwel dan Persia. Hir gydnabyddwyd blaenor-

iaeth y Mediaid, fodd bynag, megis yn yr adroddiad
'deddfau y Mediaid a'r Persiaid ;' a gelwir goresgynwyr
Groeg dan Darius a Xerxes yn Fediaid gan ^schylus a
Thucydides. Yr oedd y ddwy genedl yn un o ran gwaed,
iaith, arferion, ac oherwydd hyny iaswyd hwynt yn un
gyda mwy o rwyddineb. Ond nid ydoedd yr hen yspryd
aÜonydd wedi cael ei ddarostwng yn gwbl, a than deyrn-

iad Darius gwrthryfelodd Media, ac a ddyrchafodd Phra-

ortes i'r orsedd. Yr hyn a ganlyn ydyw yr hanes roddir

am y gwrthryfel a'i ddiddymiad gan Darius ei hun ar

graig goffadwriaethol Behistun :— ' Medd Darius y brenin

—Yna yr aethym allan o Babilon. Aethym rhag îy mlaen
i Media. Pan gyrhaeddais Media, mewn dinas berthynol

i Media a elwid Rudrusia, yr oedd Phraortes, yr hwn a
elwid brenin Media, ac efe a ddaeth â byddin i ryfela yn
fy erbyn. Yno yr yraladdasora frwydr. Dug Ormazd
help i mi : trwy ras Orraazd cwbl orchfygais fyddin

Phraortes. Ar y 26ain o'r mis Adukanish, dyna'r pryd

y darfu i ni ymladd y frwydr. .... Medd Darius

y brenin—Y pryd hwnw y darfu Phraortes, ynghyd
à'i farchogion ffyddlon, ffoi oddiyno i dalaeth o Fedia a

elwir Bhages. Ÿna danfonais fyddin, gan yr hon y cafodd

Phraortes ei gymeryd, a'i ddwyn ger fy mron. Torais

ymaith ei drwyn, ei glustiau, a'i dafod ; ac arweiniais ef

ymaith (yn gaeth ?) Cadwyd ef yn garcharor wrth fy
nrws

;
gwelodd yr holl deyrnas ef. Wedi hyn croeshoel-

iais ef yn Agbatana. A'r bobl y rhai oeddynt ei brif

ganlynwyr a leddais i o'r tu fewn i'r castell yn Agbatana.'

Ynghylch canrif wedi hyn cyfododd y Mediaid drachefn

mewn gwrthryfel, ond yn y diwedd gorchfywyd hwynt
gan Darius Nothus.

Ychydig weddillion o gelfwaith ac adeiladwaith Media
sydd wedi cael eu diogelu, ac yraddengys fod y trefi ara

hir amser heb furiau o'u cwrapas, Yr oedd y Mediaid yn



MEDIA. 388 MEDDYG.

hil ddewr, ond creulon mewn rhyfel ; oblegid yr oedd eu

brj'd ar waed a chwant, fel yr awgryma y prophwyd

Hebreaidd. Arfogid y milwyr yn gyiFredin fel y Persiaid.

Mae Jeremiah yn darlunio saethau y Mediaid fel 'saethau

cadarn cyfarwydd.' Yr oedd y Mediaid yn enwog am y
defnydd a wnaent o'r bwa, a r hwn yr jTnladdent ar gefii

ceffyl. Cenedl o wyr bwäu ar gefn cefylau oeddynt mewn
gwirionedd. Yr oedd blaenau eu saethau, yn ol tystiol-

aeth Eusebius, wedi eu trochi mewn gwlybwr a elwid

napMia. Wedi eu parotoi felly saethid hwy oddiar fwa

Uaes, a llosgent y cnawd gyd â'r fath íFyrnigrwydd fel na

wnai dwfr ond ychwanegu y fflam—Uwch yn unig a fedrai

ei leihau. Adrodda yr un ysgrifenwr y cefnogent ryw-

ogaeth o gwn mawrion, 'i ba rai yr arferent daflu cyrph

eu cyfeühon, eu rhieni, a'u perthynasau, pan yn ymyl
marw, gan ei gyfrif yn beth anmharchus i farw yn eu

gwelyau, neu gael eu gosod yn y ddaiar.' Cai yr arferiad

o amlwreiciaeth, mor anghyson a dedwyddwch teuluaidd,

MKÜDALAI YR lüDDEWON.

ei gario allan i eithafion gan y Mediaid. Yn ol Strabo,

gwneid hyd yn od ei orchymyn trwy gyfraith, ac ym-
ddengys y caniateid yr arferiad i wragedd, a gorchymynid
hi i wyr priod. Wrth fí"urfio cyngreiriau arferai y Med-
iaid, yn ol Herodotus, fel y Lydiaid (heblaw y seremoniau
a arferent yn unol â'r Groegiaid), wneud toriad yn y
fraich a gwystlo eu gilydd yn y gwaed cydgymysgedig.
Yr oeddynt yn amlwg wedi myned rhagddynt mewn
gwareiddiad yn flaenorol i'w huniad â'r Persiaid. Mae
liiwiau a gwneuthuriad eu gwisgoedd yn profi bodolaeth
foreuol eu masnach a'u Uaw-weithiau. Yr oedd eu gwlad
eu hunain yn gyfoethog, oblegid hi ydoedd brif ííbrdd

fasnachol fawr Asia, a dygai eu buddugoliaethau iddynt
ddiríawr deyrnged. Gellir casglu pa mor íFurfiol oedd
moes-arferion eu llys breninol oddiwrth seremoniau pres-

enol y Persiaid. Yr oedd eu hegwyddor {alphahet) yn
symlach nac un Assyria a Babilonia. Zoroastriaidd yd-
oedd eu crefydd yn ddechreuol, ond wedi ei llygru yn
.nghwrs ainser gan olygiadau y Magi, y rhai a ddygasant

offeiriadaeth dromlythog ynghyd â dosparth ofíciriadol

bobl i mewn i gredo symlach a pliurach, ac a sefydlas-

ant dân-addoliad ar allorau darlun-lawn, ynghyd ag
amry^y seremoniau, dywediadau oraclaidd, a hudoliaethau
dirgel-ystyr. [Persia.]

MEDDALAI, malics (daü malios yn ol tafodiaith y
Deheudir), a hocys yr Ysgrythyr. Mae Job (xxx. 4) yn
cyfeirio at y tlodion, pan wedi eu darostwng i gyflwr

o ddirfawr angen, fel yn tori yr hocys, neu y feddalai,

mewn brysglwyni yn ymborth. Mallualih ydyw y gair

Hebraeg, a diau taw y planigyn y cyfeirir atto ydyw y
Corchorus olitorious, ueu feddalai yr luddewon, yr hwn
a barha i gyfansoddi rhan o ymborth y dosparth tlodion

yn yr Aipht, Arabia, a Phalestina. Perthyn i deulu y
Tüiacecey neu y llwyth gwaglwyfen {lime-tree tribe) o

blanigion, a blagura yn ngororau gwresog Asia, Afíi'ica,

ac America. Mae y Syriaid a'r Aiphtiaid yn ei wTteithio

fel un o'u Ilysiau caAvl. Mae i-hai awdurdodau, oiid heb
resymau digonol, yn cyfieithu y gair Hebraeg fel yn
arwyddo poppin neu droed cynen {purslain) y môr, yr
hwn, fodd bynag, nis gallasai flaguro yn y llefydd y cyf-

eirir attynt gan Job.

MEDDYG. Nid oes genym ond ychydig wybodaeth
yn yr Ysgrythyrau ynghylch galwedigaeth meddyg. Ym-
ddengys taw y gangen o physygwriaeth a ddaetli i arferiad

gyntaf ydoedd yr un berthynol i fydwragedd. Esgorodd
Rahel ar Benjamin trwy gynnorthwy bydwraig (Gen.

XXXV. 17). Yn yr Aipht gweinyddid i'r gwragedd Israel-

aidd gan fydwragedd perthynol i'w cenedl eu hunain ; a'r

cyntaf i arfer y gangen hon o physygwriaeth ac y mae
eu henwau wedi cyrhaedd hyd attom ni ydyw dwy o'r

bydwragedd hyn :
' O ba rai enw vm oedd Siphra, ac enw

y Ilall Puah' (Exod. i. 15). Am y modd y dygai y byd--

wragedd eu gwaith yn mlaen yr ydym yn deall ychydig
oddiwrth y darluniad fíìguraidd a rydd Ezeciel o gyflwr

isel ac esjculusedig Israel fel cenedl : 'Ac am dy enedig-

aeth, ar y dydd y'th anwyd ni thorwyd dy fogail, ac

mewn dwfr ni'th olchwyd i'th feddalhau ; ni'th gyweir-

iwyd chwaith â halen, ac ni'th rwymwyd â rhwymyn.
Ni thosturiodd Uygad wrthyt, i wneuthur i ti un o hyn,

i dosturio wrthyt ; ond ar wyneb y maes y'th daflwyd, i

ffieiddio dy einioes, ar y dydd y'th aned' (Ezec. xvi. 4, 5).

Mewn cysylltiad ar Aipht y cyfarfyddwn ni â'r gair

rneddyg gyntaf yn yr Ysgrythyrau. Ond nid fel iachawr

clefydau, ond fel peraroglwr cyrph meirwon ; a chan fod

hon yn gelfyddyd a ofynai am gryn fedrusrwydd, a Ilawer

amser, mae yn amheus a oeddynt rywbeth yn rhagor

na pheraroglwyr. Gwna rhai esponio yr ymadrodd ' ei

weision y meddygon' fel yn arwyddo fod gan Joseph

gorph o feddygon yn ei wasanaeth ; ond nid ydym yn
gweled un rheswm dros y cyfryw ddeongliad. Ymddengys
y cyfeiria y geiriau at beraroglwyr o ba rai yr oedd, mae
yn eithaf tebyg, amryw, nid yn unig i gynnorthwyo eu

gilydd, ond i gyflawni rhanau neillduol o'r gwaith ac oedd
yn gofyn am fedrusrwydd a deheurwydd arbenig. Ym-
ddengys hyn yn fwy tebygol fyth gan fod y gelfyddyd
feddygol yn cael ei rhanu i lawer iawn o gangenau yn yr
Aipht. 'Arferir meddyginiaeth,' medd Herodotus, 'yn
mhlith yr Aiphtiaid ar y cynllun o'i rhanu i nifer o

gangenau; mae un meddyg yn gwella im afiechyd, a dim
f)nd hyny. Ac felly mae y wlad yn heidio o feddygon ;

rhai a wellhant ddoluriau y llygaid, eraill y rhanau mewnol.
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ac eraiU unrliyw fath o afiechyd heb fod yn lleol ' (Raw-
linson in Herodotus, ii. 84).

' Nid yn unig,' nieddai Wilkinson, ' yr oedd celfyddyd

y meddyg yn un foreu iawn yn yr Aipht, ond yr oedd y
meddygon raewn cymaint parch yno fel yr anfonid am
danynt ar wahanol amserau o wledydd eraiU. Efallai

taw mewn cyfeiriad at y cyfryw ffeithiau y dywed Jere-

miah :
' forwyn, ferch yr Aipht, dos i fynu i Gilead, a

chymer drîagl; yn ofer yr arferir llawer o feddyginiaethau,

canys ni bydd iachad i ti ' (Jer. xvi. 1 1 ; Wiihinson in

llerodotus, ii. 136).

Gan fod y gelfyddyd iachaol yn cael cymaint o'i har-

feryd yn yr Aiplit, mae yn naturiol i gasglu i'r Isi-aehaid,

yu ystod eu harosiad yn y wlad hono, gyrhaedd gryn
wybodaeth o lioni, ond ui wna yr ychydig hane&ion am
eu dull o driu clefydau roddi i ni ddryclifeddwl uchel am
eu medrusrwydd meddygoi.

Defuyddid miwsig i gysuro meddwl Saul pan y deuai
pang waUgofrwydd drosto, ac, yn ymddangosiadol, gyd
ag elìaith dda ; ond mae yn amheus pa un a wneid hyu
trwy gynglior meddygol

; ymddengys yn liytrach taw
lírwyth cynghorion ei weision cyfíredin ydoedd, yr hwn
hefyd a gymeradwyai ei hun i'w feddwl yntau (1 Sam.
xvi. 14-18, 23), fel y mae pethau yn cael eu gwneud
gyda ninau trwy gynghor cyfeiUion.

Dangosir cyflwr isel yr ahvedigaeth feddygol yn mhUth
yr IsraeUaid gan y cynghor truenus a roddwyd i Dafydd
pan yr ydoedd yn hen (1 Bren. i. 1-4). EfaUai hefyd
taw dyna gynghor ei weision arferol ; ond gaUasai Dafydd
brenin Israel gael y cynghor meddygol goreu yn y wlad

;

gan hyny gellir casgîu na wyddid dim am weU medd-
yginiaeth.

' Clefychodd Asa o'i draed, nes i'w glefyd fyned yn
ddirfawr, etto ni cheisiodd efe yr Arglwydd yn ei glefyd,

ond y meddygon' (2 Crou. xvi. 12). Nid ydys i feddwl

y beîr ar Asa yma ara ddefnyddio moddion dynol o iachau
clelydau, ond am ymddiried yn medrusrwydd y meddyg
heb geisio beudith yr Arglwydd ar y moddion a arferid,

neu efaUai y gwnai y meddyg ddefnydd o ddewiniaeth
neu otìerynau iachad anghyfreithlon eraiU. Nid oes

genym yma un hanes am anhwyhleb Asa, na chwaith am
y moddiou gweUhaol a ddefnyddid, ond mae genym hanes
am ddosparth o ddyuion y rhai a weithredent fel medd-
ygon neu ddoctoriaid. Mae genym gyfeiriad attynt fel

dospartli yn Job xiii. 4 ; Jer. viii. 22.

Pan y clwyfwyd Joram brenin Israel mewn brwydr â'r

Syriaid yn Êamoth-Güead dychwelodd i gael ei iachau
yn Jezreel o'i glwyfau (2 Bren. viii. 28, 29); yr hyn a
awgrymai fod yn ei brifddinas ef bersonau a arferent y
gelfyddyd feddygol.

Mae y prophwyd Esaiah, pan yu darlunio yn fíìgurol

gyflwr truenus y genedl luddewig, yn rhoddi i ni ryw
ddrychfeddwl o'r llwybr gymerid i drin rhai clefydau :

'Y pen oU sydd glwyfus, a'r hoU galon yn Uesg. O
wadn y troed hyd y pen nid oes dim cyfan ynddo, ond
archoUion, a chleisiau, a gweliau crawnllyd ; ni wasg-
wyd hwynt, ac ni'th rwymwyd, ac ni thynerwyd ao- olew'
(i. 5, 6).

Pan yr oedd Hezeciah yn beryglus o sal, ac yn cael ei

flino, yn mhlith pethau eraiU, gan gornwyd, dywedodd y
prophwyd Esaiah :

' Cymerant swp o flâgys, a rhwymant
yn blastr ar y coniwyd, ac efe a íydd byw' (xxxviii. 21).

Gwnai y fiigys ateb dyben puidtice, ac felly yn unol ag
arferiad y dyddiau presenol.

Yn Ezec. xxx. 21 mae cyfeiriad at y dull o drin aelodau

drylliedig, yr hyn a gyfetyb i arferiad yr amserau pres-

enol: 'Ha fab dyn, torais fraich Pharaoh, brenin yr Aipht,

ac wele nis rhwymir i roddi meddyginiaeth wrtho, i osod

rhwymyn i rwymo, i'w gryfhau i ddal y cleddyf

'

Ymddengys y mawr brisid balm fel meddyginiaeth
gan yr Aiphtiaid a'r Israeliaid (Jei'. viii. 22; xlvi. 11 ;

gwel hefyd Gen. xxxvii. 2.5 ; xliii. 11), ond yn mha flurf

neu i ba ddyben y defnyddid ef nid yw yn ymddangos.
Erbyn amser eiu Harglwydd yr oedd celfyddyd y

meddyg wedi gwneud tipyn o gynydd yn mhlith yr

luddewon. A phrin y gallasai hyn beidio cymeryd Ue
mewn caulyniad i'r ymwneud cynyddol a gwledydd eraiU,

yn enwedig Groeg a líhufain. Cawn amryw gyfeiriadau

at feddygon yn yr Efengylau (Matt. ix. 12 ; Marc v. 26 ;

Luc iv. 23). Luc, ysgrifenydd un o'r Efengylau ac o

Actau yr Apostolion, ydoedd feddyg (Col. iv. 14), ond
rnae yn debygol iddo gael ei ddwyn i fynu yn ysgoliou

Groeg.

MEGIDO, neu Megidon, dinas yn rhandir y Manas-
seaid gorllewinol. Yr oedd brenin wedi bod arni yn
flaenorol i hyny (Jos. xii. 21). Cadwodd y Canaaneaid

feddiant o honi (Barn. i. 27). Yn agos iddi y cafodd

byddin Jabin ei chwalu gan Deborah a Barac (v. 19).

Darfu i Solomon ei hailadeiladu, neu efallai yn hytrach

ei gwella a'i chadarnhau (1 Bren. ix. 15). Ffodd Ahaziah

iddi pan yr ymlidid ef gan Jehu, a chwedi ei glwyfo, bu

farw yno (2 Bren. ix. 27). Cafodd Josiah ei ladd mewu
brwydr yn agos i'r lle (2 Cron. xxxv. 22). Yr oedd yn
ddiarebol fel lle galarnad mawr, a hyny efaUai ar gyfrif

fod Josiah wedi cael ei ladd yno (Zech. xii. 11).

MEGIS. 1. Tebygolrwydd mewn ymddangosiad

(Matt. xxvi. 55). 2. Yr vin peth (loan i. 14; Heb. xii. 7).

3. Tebygolrwydd mewn gwirionedd neu ansawdd, ond

nid mewn gradd; felly unir y seintiau â'u gilydd, fel mae
Crist yn unedig á'r Tad

;
yn berftaith megis mae Duw

yn berffaith, yn gyfiawn fel Crist, ac yn cael eu caru

ganddo ef megis y cerir yntau gan Dduw (loan xvii. 22
;

Matt. V. 48; 1 loan iii. 7; loan xv. 9). 4. Tebygolrwydd

mewn ansawdd a graddau (loan v. 23).

MEINI GWERTHFAWR 'Y son cyntaf,' medd
RosenmüUer, 'am y meini gwerthfawr ac oeddynt yn
adnabyddus i'r Hebreaid a geir yn Exod. xxviü. 17-20,

yn y darluniad a roddir o ddwyfroneg yr arch-offeiriad.

Cynwysai ddeuddeg o feini gwerthfawr, ar y rhai yr oedd

enwau deuddeg Uwyth Israel wedi eu tori. Y rhai hyn,

gan hyny, ydynt y gemau neu geryg toredig hynaf ac

ydynt yn adnabyddus mewn lianesyddiaeth.' Wrth ben-

derfynu ystyr enwau Hebraeg y meini gwerthfawr a

gynwysid yn nwyfroneg yr arch-offeiriad ein prif arwein-

yddio'n fydd cyfieithiad y Deg a Thriugain o'r H. D. a

Josephus, y rhai mae yn deilwng o sylw, a gydunant

bron mewn pawb manyUon.
Yn Ezec. xxviii. 13 darlunir brenin Tyrus fel wedi ei

giiddio a r un meini gwerthfawr ac oeddynt ar ddwyfroneg

yr arch-offeiriad. Yn y text Hebraeg, ac hefyd yn y C. S.,

nid enwir ond naw o'r ceryg y sonia Moses am danynt

—

mae y seithfed, yr wythfed, a'r nawfed yn eisiau, ac y mae
trefn y UeiU wedi cael ychydig o'i chyfnewid ; ond yn y
Septuagint enwir y deuddeg yn Uawn. Mae yn anhawdd
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penderfÿnu pa un a ddarfu y cyfieithydd ar ei awdurdod

ei liun osod i mewn y tair oedd yn ddiffygiol, neu a gyf-

ansoddent liwy ran o'r text gwreiddiol, a chael eu gadael

ullan ynghwrs trawsgrifìad.

Yn Dat. xxi. 19, 20, dywedir: 'A seiliau mur y ddinas

oedd wedi eu harddu â phob ryw faen gwerthfawr
;

' ac

mae y rhestr sydd yn canlyn yn cyfateb yn agos, os nid

yn gyfangwbl, i'r meini ar ddwyfroneg yr arch-oíìeiriad :

ond gallai fod y difìyg cyfatebolrwydd hwn wedi ei achosi

trwy fod y cyfieithiad mewn un man o enwau Hebraeg,

tra yn y llall y mae yn gyfieithiad o enwau Groeg ; ac

mewn gwirionedd mae gradd o ansicrwydd mewn perth-

ynas i amryw o'r meini yn nwyfroneg yr arch-offeiriad.

Y rhai canlynol, yn ol Rosenmüller, oedd y meini y
dywedir eu bod yn nwyfroneg yr arch-oífeiriaid. Nid
ydym yn ei ystyried yn angenrheidiol i roddi un darlun-

iad neillduol o honynt, gan nas gall darluniad roddi ond
ychydig wybodaeth am danynt i'r darllenydd cyífredin,

ac, mewn tfaith, i'r rhan fwyaf o feini gwerthfawr y mae
llawer o amrywiaethau.

1

.

Y sardius, a elwir gan awdwyr diweddar yn carnel-

ian. Gelwid hi gan yr hynafiaid yn sardius, oddiwrth
Sardis, prifddinas Lydia, lle yr oedd yn adnabyddus er

yn foreu. Gelwid hi carnelian ar gyfrif ei Ihw

—

a carne,

gan ei bod yn debyg i gig noeth. Deuai y samplau goreu
o Babilon. Cymer ei chabob' yn brydferth, a mawr brisir

hi ar gyfer gwneud sehau ac addurniadau eraiU o honi.

2. Topas. Melyn yw Uiw cyffredin y maen hwn ; ond
ymnewidia i amrywiaeth mawr o liwiau. Ymddengys
fod y maen hwn yn cael ei fawr brisio yn yr hen amser-
oedd oddiwrth yr hyn ddywed Job yn ei ganmoliaeth i

ddoethineb :
' Ni eUir cyfíelybu y topas o Ethiopia iddi

;

ac ni chydbrisir hi ag aur pur ' (xxviii. 1 7). Wrth Ethi-

opia mae i ni ddeaU yma Arabia, o ba le y deuai meini
gwerthfawr (Ezec. xxvii. 22).

3. Y carhuncle.

4. Y smaragdus : felly y cyfieithir y gair "JÖJ [nophech)

yn Exod. xxvüi. 18 ac Ezec. xxviii. 13, ond mae yn ansicr

pa faen neiUduol a olygid.

5. Y saphir sydd faen tryloew o liw glas prydferth,

ond o amrywiol shades; mae y rhai goreu o liw yr wybr
dwfn-las. 'A gwelsant Dduw Israel ; a than ei draed
megis gwaith o faen saphir, ac fel corph y nefoedd o
ddysgleirdeb' (Exod. xxiv. 10). ran Uiw, caledrwydd,
a gwerth nid yw yn ail ond i'r diamond. Dengys Job y
gwerth osodir arni pan, yn canmol doethineb, y dywed :

' Ni chyffelybir hi i'r aur o Ophir, nac i'r onix gwerth-
fawr, nac i'r saphir' (xxviii. 16 ; gwel hefyd Ezec. i. 26 ;

' X. 1). Jeremiah, pan yn cwyno am y cyfnewidiad oedd
wedi cymeryd Ue yn y Nazareaid, a ddywed: 'Eu trwsiad
oedd o saphir ' (Galai-. iv. 7).

6. 0711* {Yahaìom). Cyfieithir y gair hwn yn y C. C.
Exod. xxviii. 18, yn mhlith y meini gwerthfawr yn

nwyfroneg yr arch-offeiriad, yn adamant; I^ÖEî' {shamir)
yw y gair a ddefnyddir i arwyddo diamond. Gellir

amheu pa un a oedd yn meddiant yr Israehaid ddiamond
ddigon mawr i dori enwau pob un o'r Uwythau arno, neu
a allesid tori eu henwau arno o gwbl.

Golygir taw yahalom ydyw yr onix. Mae Uawer o

amrywiaethau o'r gareg hon, yn ol fel byddo haenau
gwahanol liwiau i'w cael bob yn ail ynddi. Mae stripes

gwyn a chochion bob yn ail yn cyfansoddi y sard-ojiìx.

ac yn cael ei alw felly fel pe byddai yn uniad y sardius
a'r onix ; rhai gwynion a rhudd-lwyd, y chalced-omx

; y
gwyn-lwyd a'r melyn-lwyd, y memphit-omx, &c. Mae
gwahanol fathau o'r onix er yn foreu wedi cael eu defn-
yddio at wneud modrwyau, seliau, cameos, ac yn ganlynol
ceir hwynt mewn casgliadau o antiques, sef hen bethau
prinion a gwerthfawr oherwydd hyny yn un peth.

7. Y lygur neu hyacinth {vaKit>ôo<;). 8. Yr achat. 9. Yv
amethyst. 10. Y chrysolite.

11. Y shoham neu y beryl. Enwir y maen hwn (C. C,
onix) yn Gen. ii. 12 fel un o gynyrchion gwlad Hafilah.

Sonia Job am y shoham fel maen gwerthfawr, gan ei

henwi mewn cysylltiad ag aur Ophir a'r saphir (xxviii. 16).

Yn mhhth y defnyddiau a gasglodd Dafydd tuag at adeil-

adu y deml yr oedd, yn ol 1 Cron. xxix. 2, feini shoham.
12. Jaspis.

Y cyfryw, yn ol Rose.nmüller, oeddynt y deuddeg maen
yn nwyfroneg yr arch-offeiriaid. Nid ydynt yn cyfateb,

mewn amryw esamplau, i'r enwau roddir gan gyfieithwyr

y Beibl neu ysgrifenwyr eraiU, ac mae yn rhaid cyfaddef
fod cryn ansicrwydd mewn perthynas i amryw o honynt.
Heblaw y deuddeg maen yn nwyfroneg yr arch-ofleir-

iad, fe geir yn yr H. D, dri o feini eraiU, wrth y rhai,

gyda mwy neu lai o sicrwydd, y golygid rhai meini
gwerthfawr.

Shamir, yr hwn a enwir yn Jer. xvii. 1 ; Ezec. iii. 9 ;

Zech. iii. 12, a olyga Gesenius yw y diaraond (834). Yn
y gyntaf o'r adnodau hyn mae ein cyfieithwyr yn ei gyf-

ieithvi yn adamant, ac y mae y cyfryw gyfieithiad o hono
yn neiilduol briodol : '^ecliod Judah a ysgrifenwyd â

phin o haiarn, ag ewin o adamant y cerfiwyd ef ar lech

eu calon.' Mae hyn yn cwbl gyduno a'r dyb taw diamond
a olygir, gan, yn ol Phny, y gwnai y celfyddydwyr a
gerfient ar feini ddefnyddio dernynau bychain o ddia-

mond wedi eu gosod mewn haiarn i'r dyben hyny. Ac
nid oes dim yn y ddwy adnod arall Ue ceir y gair, a Ue

y cyfieithir ef yn ddiamond, ac sydd yn anghyson â'r

deongUad hyn, gan taw caledrwydd yw y drychfeddwl y
defnyddir ef i'w osod aUan.

Yn Esa. liv. 12 darUenwn: 'Gwnaf dy fienestri o *1D"13'

{kadkod; C. C, rîsial), 'a'th byrth o mpN' {ehdah; C S.,

carhunclau ; C C, meini dysglaer), ond pa feini a olygir

sydd anhawdd penderfynu (Rosen. Min. 26-45). Mae
geiriau eraUl a gyfieithir achat a charhuncl yn yr hanes

am ddwyfroneg yr arch-ofíeiriad.

Ymddengys y cyfateb y meini â pha rai yr addurnid

muriau y Jerusalem nefol â'r rhai oedd ar ddwyfroneg yr

arch-oiîeiriad, er, oblegid fod enwau yr olaf yn Hebraeg
a'r blaenaf yn Groeg, nad yw yn bosibl bob amser i'w

gwneud allan.

MEL, sylwedd eithaf adnabyddus, ac yn cael ei gasglu

a'i gynyrchu gan wenyn. Mae digonedd o hono yn yr

Aipht a Chanaan. Gelwid yr Aipht gan yr Israeliaid

tuchanllyd yn wlad a lifeiriai o laeth a mêl ' (Num. xvi.

13); ac mae hyn hefyd yn ddarluniad eithaf cyffredin o

Ganaan (Exod. iii. 8, 17; Num. xiü. 27). Ceid mêl yn

y wlad hono yn agenau y graig (Deut. xxxii. 13 ; Ps.

lxxxi. 16), ac yn y coedydd, a hen goed câu (1 Sam. xiv.

25-27, 29). Yr oedd loan Fedyddiwr yn byw yn yr

anialwch ar locustiaid a mêl gwyllt (Matt. iii.) Defn-

yddid mêl yn Nghanaan fel ymborth ar ei ben ei hun,

neu gyda bwydydd eraiU (Exod. xvi. 31 ; Barn. xiv. 8,
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9; Esa. viL 15, 22; Luc xxiv. 42); etto yr oedd yn
ofynol ei gymeryd yn gymedrol (Diar. xxv. 16, 27). Y
sylwedd melusaí" ydoedd ac y gwyddai yr hynafiaid am
dano, ac am hyny defnyddir ef yn yr Ysgrythyrau fel

arwyddhin o fehisder (Ps. cxix. 103 ; Ezec. iii. 3 ; Dat.

X. 9, 10). Cyfrifid diliau mêl gynt, fel yn bresenol, yn
neillduol flasus (Ps. xix. 10; Diar. xxiv. 13). 'Gwefusau

y ddyeithr a ddyferant fel y dil mêl' (Diar. v. 3): mae ei

geiriavi yn felus, hyfryd, a swynol, ond os gwrandewir
arnynt profant yn chwerw fel bustl. ' Y dyn llawn a

fathra y dil môl '—un yn meddu pob bendith ddaiarol a

geir yn aml yn analluog i fwynliau y goreu o honynt

:

' Ond i'r newynog pob peth chwerw sydd felys '—mae
y tlawd yn medru sugno mwyniant oddiwrth y pethau
mwyaf cyffredin, er yn gymysgedig â llafur a phryder
(Diar. xxvii. 7).

MELCHIS'EDEC, brenin Salem ac offeiriad y Duw
Goruchaf. Mae Uawer o ddadleu wedL bod ynghylch
pwy ydoedd. Myn rhai taw lesu Grist neu yr Yspryd
GJân ydoedd ; ond y mae Paul yn gwahaniaethu rhyng-
ddo a'n Gwaredwr, a dywed na chafodd ei wneud ond yn
debyg i Fab Duw (Heb. vii. 3). Gwna Moses a Phavü
ei ddarhinio fel dyn a deyrnasai yn Salem yn Nghanaan.
Ond pa ddyn ydoedd nid ydys yn medru cydweled.

Myn yr luddewon a'r Samariaid taw Sem, eu cyndad,

ydoedd. Myn yr Arabiaid taw wyr Sem ydoedd o du ei

dad, ac orwyr Japheth o ochr ei fam, a chymerant amynt
roddi i ni enwau ei hynafiaid. Mae Jurieu yn dal taw
Ham ydoedd ; tra y tybia Suidas taw un o ddisgynydd-
ion Ham ydoedd. Myn Dr. Owen taw un o ddisgyn-

yddion Japheth ydoedd, a gwystl y cai hihogaeth Japheth
gyfansoddi prif eglwys Duw. Ond paham yr hoU chwil-

iadau hyn i achyddiaeth ac y mae Duw wedi ei chuddio

;

ac i'w wneud ya gysgod gogoneddus o'n Gwaredwr, wedi
ei ddwyn ger ein bron fel pe wedi disgyn o'r nef, ac ar

ol gorphen ei waith yn dychwefyd iddi 'i

Am Melchisedec dywed yr apostol Paul ei fod 'heb
dad, heb fam, heb achau, heb fod iddo na dechreu dyddiau
na diwedd einioes' (Heb. vii. 3). Ymddengys ar y cyntaf
anhawsdra mawr yma ; etto yr ydym yn golygu fod yr
esponiad a gynygir yn gyffredin yn eithaf boddhaol.
' Mae,' medd Dr. Owen, ' bawb esponwyr sobr dysgedig
yn cydweled yn gyffredin mewn perthynas i'r matter
hwn, Oblegid caniateir fod Melchisedec yn ddyn, yn
wirioneddol felly, ac o angenrheidrwydd, gan hyny, yn
meddu yr lioll bethau hyn ; oblegid nid yw natur dyn,
yn ol yr hwn a greuwyd gyntaf, yr hwn hefyd oedd iddo
'ddechreu dyddiau a diwedd einioes,' yn bodoH hebddynt.
Gan hyny ni wedir y pethau hyny yn gyfangwbl, ond
mewn rhyw ystyr, a chyda golwg ar ryw ddyben arbenig.

Yn awr gyda golwg ar ei swydd yr ydoedd ' heb dad, heb
fam,' &c. A sut yr ymddengys ei bod felly gyd ag eíì

Oblegid nad oes yr un o honynt yn cael ei enwi yn yr
Ysgrythyrau, yr hwn a gyfnoda yn fanwl gyndadaii
bersonau eraill ; ac yn neillduol y rhai nas gallent gael
allan a phrofi eu hacliyddiaeth, a'r rhai nad oeddynt i

gael derbyniad mewn un wedd i'r offeiriadaeth (Ezra ii.

61-63). A gallwn ninau, gan hyny, Avrth y rheol lion

chwiho mewn i'r manyhon.
1. Dywedir am dano, yn y lle cyntaf, ei fod àTrárwp,

ànrrwp, " heb dad, heb fam," ac ar hyn yma mae y rhan
olaf o'r adnod, sef " heb ddechreu dyddiau na diwedd

einioes," yn dibynu. Ond sut y gallasai un marwol ddyn
ddyfod i'r byd heb dad ac heb fam 1 " Dyn a aned o
wraig" yw y darluniad roddir o bob dyn. Pa beth, gan
hyny a fwriedid ? Mae y geiriau nesaf yn dweud, iyep-

ea\óy>ìTos, heh achau, meddwn ni. Ond cenedlaeth yw
ystyr y gair gwreiddiol yevea\oyía, achyddiaeth, nid cyfí-

redinol, ond manwl, a chwedi ei desgrifio a'i chyfnodi

;

yevea\óyrìTo'i yw un y mae ei achyddiaeth a'i gyff yn
ysgrifenedig mewn coflyfr. Ac felly, ar yr ochr arall,

àyeveá\6\rìT0'; yw un nid heb achyddiaeth, ond un a'i

achyddiaeth heb gael ei chyfrif a'i chofnodi. Ac felly y
gwna yr apostol ei hun esponio y gair hwn yn eghir yu
ad. 6, ó //>; yevea\oyovixevo^ ìj^ avTâiv, disgyniad yr hicn sydd
heb gael ei gyfríj—h.y., wedi ei gyfrif mewn llyfr. Felly
yr oedd Meíchisedec heb dad a mam, yn gymaint ag nad
yw Yspryd Duw, yr hwn a gofnododd mor fanol a gofahis

achyddiaeth patrieirch erailJ a chysgodau o Grist, a hyny
i ddyben nid JJai pwysig nac amJygu gwirionedd a ffydd-

londeb Duw yn ei addewidion, yn dweud dim yngliyJch

disgyniad MeJchisedec, Dygir ef ger ein bron fel ud
wedi syrtliio o'r nef, gan ymddangos ar unwaith, teyrnasu
yn Salem, a chyflawni swydd offeiriad i'r Duw Goruchaf.
'Am yr un rheswm dywedir ei fod /U'h"e àpx^v fjfiépwv

fíijTe i^ioíji Te\oí é^'^"' ^^^ cldechreu dyddiau na diwedd ein-

ioes. Oblegid fel marwol ddyn yr oedd iddo y ddau.
Cafodd yn ddiau ei eni, ac y mae mor ddiamheuol iddo
farw a dynion eraiU. Ond ni chyfnodir nac un na'r llall

o'r pethau hyny yn ei gylch. Nid oes ragor a fynom aíj

ef, i ddysgu oddi wrtho, na theimlo dyddordeb ynddo,
ond megis y darlunir ef yn yr Ysgrythyrau, ac nid oes

dim son yno am ddechreu ei ddyddiau, na diwedd ei

einioes. Gan nad pa beth bynag a feddai ynddo ei hun,
nid oedd ganddo ddim i ni. Ystyriwch yr holl batrieirch

eraill a enwir yn ysgrifeniadau Moses, a chewch fod eu
disgyniad wedi ei gofhodi, sef pwy oedd eu tad, ac felly yn
mlaen hyd y dyn cyntaf ; ac nid yn unig hyny, ond amser
eu genedigaeth a'u marwolaeth—dechreuad eu dyddiau a

diwedd eu heinioes—a gofrestrwyd yn gywir. Oblegid
dywedir yn barhaus am danynt hwy, bu fyw hwn a hwn
cyhyd o amser, a chenedlodd y mab, yr hwn a benderfynaj

amser genedigaeth. Ac arn yr hwn a genedlid o hono dy-
wedir iddo fyw cynifer o flyneddau, yr hyn a benderfyna
ddiwedd ei einioes. Mae y pethau hyn wedi eu cofnodi yn
bendant. Ond ni enwir un o'r pethau hyn mewn cysylltr-

iad â Melchisedec. Nid oes son am dad na mam ; nid

oes un daflen i ddangos o ba gyff y disgynodd, ac nid oes

un hanes am ei enedigaeth neu ei angeu. Feliy mae yr

hoU bethau hyn yn absenol o hanes yr hwn â pha un y
raae a wnelo ein ffydd neu ein gwybodaeth yn unig.

' Tra mae sylwad yr apostol yn sylfaenedig ar ddystaw-
rwydd Moses yn yr hanes ac oedd yn ei foddloni ef, gan
nad pa beth oedd yr achos o'r dystawrwydd hwnw, gallwn

ofyn pa beth a'i hachosodd ? Paham, meddaf, y darfu

Moses ddwyn ger ein bron ddyn mor fawr a rhagorol 8

Melchisedec heb son dim am ei hiliogaeth a'i gyff, am ei

rieni neu ei gyndeidiau, ei esgyniad neu ei gwymp, ac yn
groes i'w arferiad mewn cysyJItiad ag eraill, ac yn groes

i holl ddeddfau hanesyddiaeth ddefnyddiol ?

' Y gwir achos dros adael allan o'i hanes y pethau hyn
ydoedd yr un a sefydlodd ei offeiriadaeth a dygiad i

mewn ei berson i'r hanes. A hyny ydoedd, fel y byddai
yn gynrychiolydd mwy gwirioneddol ac enwog o'r Ar-
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glwydd lesu Grist yn ei offeiriadaetli. I'r dyben hyn yr

oedd yn ofynol nid yn unig iddo gael ei gyhoeddi yn

offeiriad fel yr oedd y Messiah i fod, ond yn y cyhoeddiad

hwnw yr oedd yr hoÌl amgylchiadau hyny i gael eu cadw

inewn golwg trwy y rhai y gehid rhag-gysgodi yn unrhyw

fodd oäeiriadaetii Crist. Ar ol hyn darpar\vyd olyniaeth

reolaidd yu yr offeiriadaeth, a gorfyddai iddi ddibynu yn

unig ar eu hachydch'aeth a'i disgyniad oddiwrth dad a

mam (Ezra x. 18, 19 ; Neh. vii. 63-65). Gan nad ydoedd

ofteiriadaeth ein Harglwydd i ddibynu ar unrhyw fath o

achyddiaeth (oblegid mae'n amlwg i'n Harglwydd ddisgyn

o Judah, ac nid yw Moses yn cysylltu offeiriadaeth a'r

cyff hwnw) yr oedd yn angenrheidiol iddi gael ei chyn-

rychioU yn ddechreuol gan un heb achyddiaeth, gan

nad oedd, gyda gojwg ar ei swydd, i gael yr un. Gan
hyny, pan yr oedd eglwys Israeí yn y mwyniant mwyaf
o offeiriadaeth y Lefiaid, swydd y rhai a ddibynai yn gwbl

ar eu disgyniad, ië, cybelled ac ar y dybiaeth o ddiffyg

neu gyfnewidiad ynddi, yr oedd nid yn unig yr offeiriad-

aeth ei hun, ond yr holl addoliad santaidd ac yr oedd yn
swyddol wedi ei fwriadu i ddwyn yn mlaen, i ddarfod yn
hoUol; etto gwelodd yr Yspryd Glân yn briodol i ddwyn
ar gof iddynt fod offeiriad i ddyfod ac íyddai yn annibynol

ar y cyfryw ddisgyniad neu achyddiaeth, yn gymaint a'i

fod i debygoU Melchisedec yr hwn oedd heb yr vm (Ps.

cx. 4). I)yma'r unig a'r gwir reswm paham nad oes, yn
hanes Melchisedec fel offeiriad y Duw Goruchel, un son

ain ei dad, ei fam, achyddiaeth, dechreu dyddiau na

diwedd einioes' (Owen on Epis. Heh. in loc.)

MEL'ITA, yr ynys ar ba un y llongdíUyniwyd yr

apostol Paul ar ei fordaith i Pufain (Act. xxviii. 1). Yr
ydys wedi ystyried yn gyffredin taw MeUta, yr hon sydd

ynys yn Môr y Canoldir, a rhwng deg a deugain a thri-

ugain o fiUtiroedd ar y dehau ó Sicily, ydoedd MeUta yr
Actau. Mae o gylch deunaw neu vigain roiUtir o hyd,
deuddeg o led yn y man Uydanaf, a thriugain o amgylch-
edd. Yr ydys hefyd wedi golygu taw ynys araU yn
nghulfor Adria, ar forlan liyricum, a elwid MeUta gynt,
a Meleda yn awr, ydoedd golygfan UonddryUiad yr apos-
tol; ond mae amgylchiadau y fordaith yn methu cyfatteb
i'r ynys hono, tra y tarawant Malta yn neiUduol. Y
prit, ac yn wir yr unig reswm, yn öafr MeUta, ar foilan

Ilyricum, yw y ffaith i'r Uong gael ei gyru fynu ac i lawr
ar hyd Adria; ond y mae hen ysgrifenwyr yn arfer y gair

Adria am y rhan hwnw o Fôr y Canoldir ac sydd yn
gorwedd rhwng Groeg a Sicily. Mae Ptolemy yn gwneud
gwahaniaeth eglur rhwng Môr Adria a Chulfor Adria.

Dywed Pausanias fod Cyfyngfor Messina yn uno y Môr
Tyrrhene a Môr Adria ; ac ystyria Procorpius fod Malta
yn gyfleuedig ar derfyn yr olaf. Gelwir y fan Ue y
dywedir i Paul gael ei longddryUio yn St. PauVs Bay,
ac y mae hoU amgylchiadau yr hanes yn cydimo á'r hai/

yma, yr hwn, yn oì swn traddodiad, fuodd yn olygfan y
dygwyddiad hwnw (Conybeare, ii. 351, 355).

Daeth MeUta neu Malta i ddwylaw y Rhufeiniaid

c.c. 242, ac a lywodraethid gan is raglaw. Ar amser
UongddryUiad Paul, PubUus, 'penaeth yr ynys,' a thad
yr hwn oedd yn * gorwedd yn glaf o gryd a gwaedUf,'

a'r hwn a iachawyd yn Avyrthiol gan yr apostol, ydoedd,

mae yn debygol, lywj'dd y Ue. O gylch o.c. 828 darfu

i'r Saraceniaid gymeryd meddiant o'r ynys. Ynghylch
1090 cymerodd íloger o Sicily hi oddi arnynt. O gylch

1530 rhoddwyd hi gan Charles V., ymerawdwr Germany
a brenin Hispaen, i farchogion Sant loan o Jerusalem.

Yr oedd rhyfel parhaus rhwng y marchogion a'r Tyrciaid,

a darfu iddynt ar wahanol achlysuron gyflawni rhyfedd-

odau o wrhydri wrth amddiffyn yr ynys i-hag yr anflydd-

wyr. Yn 1 798 rhoddodd Malta ei hun i fynu i'r Ffrancod

dan Napoleon pan ar ei ffordd i'r Aipht. Cymerwyd hi

oddi arnynt gan y Saeson, ac yn eu meddiant hwy y
mae yn bresenol.

MÈLLUIGEDIG. [Anathema.]
MELLTEN, a gymerid am liir amser fel dim rhagor

na ölachiad o dâu ; ond o gylch y ddeunawfed ganrif

profwyd gan Dr. FrankUn a philosophyddion ei'aiU trwy
amryw brofiadau uniongyrchol taw yr un ydyw ac elec-

tricitjj. Pan mae'r wybr yn gUr a thawel dechreua cyra-

mylau isel a tliew ymffurfio yn yr awyr, a thaenir hwynt
gan y gwynt dros y nefoedd, a ehanlynir hwynt gan rai

eraill tewach a thywyUach. Ysgydwir y cymylau hyn
gan wahanol symudiadau. Tra mae rhai yn symud mewn
un cyfeiryd, mae eraiU o danynt yn symud mewn cyfeiryu

gwrthwynebol. GweUr un cwmwl yn ad-dynu un araU,

tra yr ysgerir eraiU gan aUu gwrthdarawol ; ac ynghanol

y cynnwrf cyffredinol hwn mae cymylau eraiU yn gor-

phwys yn ddigyffro trwy ddylanwad y nerthoedd gwrth-
wynebol gan y rhai yr eôeithir arnynt. Yn nghanol

y frwydr hon rhwng nerthoedd gwrthwynebol, gweUr
fllachiadau o oleu glas yn saethu o gwnnwl i gwmwì gyda
buandra anamgyflredadwy ; ac ar ol i ychydig seconds

i fyned heibio cíywir swn gwan taran beUenig. Mae yr

wybr yn myned yn fuan yn dywyUacli, y goleuni yn fwy
bywiog a mynych, a'r daran yn uwch, ac yn dilyn fllach-

iaduu y goleuni yn gyflymach Mae yr ystornv yn awr
wedi cyrhaedd ei pherffeithrwydd ;

gwelir electricitjj cron-

edig y cymylau yn cyfeirio tua'r ddaiar, gan efallai

ddryUio y derwydd cadarnaf yn ufílon, ac hyd yn od yn
Uadd dyn neu anifaih Mae y golygfeydd echrydus hyn
yn aml yn teithio trwy'r hoU awyr, ac yn aml yn cael eu
rhwystro gan gafodydd trymion o genUysg neu wlaw,
hyd nes byddo yr awyr yn y diwedd wedi adfeddu ei

thawelwch arferol.

Nid yw yr ymddangosiadau Uai a ganfyddir mewn
ystorm yn anheilwng o sylw. Mae fflaclúadau y feUten



MEM'PHIS. 393 MEMTHIS.

yn ymddangos weithiau o fFurf ouglog, neu zìgzag, yr hwn
a elwir y fellten fforchog. Ar araserau eraill, yn enwedig

pan dery y ddaiai', ymddengys íel pellen o dân ; ac ar

amserau eraiU mae yn tílachiad disymwth a chyffredinol,

yr hwn sydd wedi derbyn yr enw shcet lightning, ueu

fellten daen. Gwelir yr olaf yn fwyaf cyffredin ar nos-

weithiau teg yn yr haf, ac ar amserau felly nid ydyw byth

yn gydíynedig â tharan. Mae lUw mellten weithiau o

wahanol sJiades o las, bryd arall o Uw melyn cryf, a phryd

arall o liw gwellten.

Mae i swu y daran, yr hon yn gyffredin a ddilyn fflach-

iad y fellteu, ei wahanol nodweddion, yn ol seí'yllfan yr

Iiwn a'i clywo, ac efallai ar amgyichiadau eraill. Weithiau

mae yn debyg i swn pethau yn myned yu chwilfriw, bryd

arall fel swn magnelau. Weithiau mae y swn yn dreigl-

drystiog ac afreolaidd, fel adsain adnewyddedig, hir bar-

hauedig, a darfodedig pisíol pan saethir ef mewn gwlad

fÿnyddig ; ac ar brydiau eraiU mae yn debyg i restr o

swnau a gynyrchir gan nifer o uau yn cael eu saethu

un ar ol y Ilall. Mae y cyntaf o'r swnau hyn yn cymeryd

lle pan mae y daran yn agos a chwedi taro y ddaiar ; a

swn taran bellenig ydyw yr ail. Gellir cyfrif pellder

ergyd y daran trwy liosogi {multiphj) 1 142 â rhif y seconJs

rhwng y fflacli a'r daran
; y cynyrch ydyw rhif y troed-

feddi i'r Ile mae'r ergyd wedi cymeryd Ue (Edin. Lmyc.
art. ' Electricity,' viii. 417, 490).

Mae ami-yw gyí'eiriadau at fellt yn yr Ysgrythyrau,

ond nid oes yr un o honynt yn galw am un sylw mewn
ffordd o eglurhad helaethach na'r darluniad cyffredinol

sydd yn awr wedi cael ei roddi.

MÉM'PHIS, un o brif ddinasoedd yr Aipht, a phrif

ddinas yr Aipht Isaf am hir dymhor, a Noph Esa. xix.

13 ; Jer. ii. 16 ; xliv. 1 ; ac Ezec. xxx. 13, 16 ; a Moph
(C. S., Mernphis) Hosea Lx. 6. Gan y Copts presenol

gelwir hi Mei'0, Mei'oi'^, a Nof^ ; ac felly gallwn esponio

y ffurfiau Hebraeg TJÜ {Mojjh) a 'TTJ {NojjIí), ac hefyd y
gair Groeg Mé/ncpiç (Horne, Introd. iii. 706).

Yr ocdd Memphis yn ddinas hen iawn, a phriodolid ei

dechreuad gan Herodotus i Menes, y cyntaf o freninoedd

yr Aipht. Sefai ar y tu gorllewinol i'r Nile, uwchlaw
dechreuad y delta ;• a pharhaodd i fod yn brifddinas yr

Aipht Isaf am lawer o fiyneddau, er weithiau, fel yr ydym
wedi cael allan oddiwrth y cofgolofnau ac oddiwrth Esa.

xix. 11, 13, rhanai yr anrhydedd hwn a Zoan, yr hon

hefyd ydoedd ddinas hen iawn (Num. xiii. 22). Dyodd-
efodd lawer oddiwrth oresgyuiad y Persiaid ar yr amser

y Uaddodd Cambyses y tarw Apis, duw yr Aiphtiaid
;

oud adgyweiriwyd hi drachefn, a chadwodd feddiant o'i

goruchatíaeth hyd nes i Alexandria, dan ofal noddawl y
Ptolemys, ei thafiu i'r cysgod. Dywedir gan Diodorus y
ff'urfiai amgylchedd o 1 8f o filltiroedd. Ar amser geued-

igaeth ein lachawdwr yr oedd yn nesaf at Alexandria,

prifddinas yr Aipht, ac yn fawr a phoblog. Sei'ch Ilawer

o drychinebau parhaodd i dori tipyn o figiire hyd o gylch

o.c. 640, pan y dinystriodd y Saraceniaid hi, ac yr adeil-

adasant ddinas arall gyferbyn a hi ar yr tu dwyreiniol i'r

Nile, yr hon, gyd â'r ychwanegiadau a wnawd atti gan y
caliphs, a elwir yn awr y Grand Cairo. Yr oedd ei had-

feiliau, f'el y darlunid hwynt gan Abulfeda yn y bedwar-
edd ganrif ar ddeg, yn gryn eang; ond ychydig tíyueddau

yn ol nid oedd dim i ddangos sefyllfan y ddinas enwog
hon oddigerth rhyw grugiau o ysbwrial; saf-ddelw dirdal

o Ilameses Fawr, wedi ei suddo yn ddwf'n yn y ddaiar, a

hyd yr hon, pan yn gyfan, a fuasai yn ddwy a deugain o

droedfeddi ac wyth o fodfeddi heb y sylfaen ; delw fechan

o granite coch, wedi ei mawr anfiurtío, ac ychydig wedd-
illion o'r sylfeini (Wilson, i. 115 ; Robinson, Bes. i. 40).

Mae gweddiUion Memphis, fodd bynag, wedi cyrhaedd
dyddordeb newydd oddiwith y chwiliadau sydd wedi
cael eu gwneud yu ddiweddar yn mysg eu hadfeiliau.

Dywed Dr. I^epsius, mewn llythyr dyddiedig lonawr 2,

1842 : 'Mae yn syn can Ileied o chwiiio sydd wedi bod
ar y Ile hwn, er fod mwy o ymweled ac ef nac un Ile yn
yr Aipht. Ni wnaf, fodd bynag, gwympo allan a'n rhag-

tíaeuoriaid, gan y raedwn ffrwythau eu hesgeulusdod.

Mae dau f'edd, heblaw y pigdyrau, yn eithaf aralwg yn y
goreu o'r maps boreuoL Yr ydym wedi rhoddi pump a

deugain o feddau ar ein plan o'r holl gladdfiiu preswylwyr

y rhai a ddaethant yn adnabyddus i ni trwy eu inscrip-

tions; a'u cymeryd gyd â'u gilydd, yr wyf wedi cofnodi

pedwar ugain a dau, y rhai ydynt deilwng o sylw oher-

wydd eu hargraphau neu ryw neillduolion eraill. Ychydig
honynt sydd yn perthyn i amserau diweddarach ; caf-

odd y rhau fwyaf eu hadeiladu yn ystod, neu yn fuan

ar ol adeiladiad y pigdyrau mawrion, a chynysgaethant

ni â rhestr werthfawr o amseriadau er gwybod y cyfnod

cyntaf yu hanes gwareiddiad yr hil ddynol. Gosodir ger

ein bron yu more y byd bron yr hoU ranau cyfansoddiadol

adeiladwaith ; certíadau o ddynion yn eu cyflawn faintioli,

raewn aìto-rehevo a basso-relievo a ddygir yn dorf'eydd i'r

golwg. Mae y gwaith yn brydferth dros ben, a chwedi

ei wneud yn gampus ; ond mae'n amlwg na wyddai
Aiphtiaid y tymhor hwnw ddim am ddeddf cyfartaledd

yn ol yr hon y cawn eu canlynwyr yn gweithio mewn
araser diweddarach. Mae y jìainting ar haenen deg o

galch yn aml yn brydferth tu hwut i ddychymyg, ac yn
edrych mor fl'res a phe buasai wedi cael ei Avneud ddoe.

Mae y darluuiau ar y muriau yn cynwys yn benaf olyg-

feydd o fywyd yr ymadawedig, a chwedi eu bwriadu yn
arbenig i osod o fiaen Ilygaid yr edrychydd ei olud mewn
anifeiliaid, pysgod, game, cychod, gweision, &c. Yr ydym
trwy hyn yn dyfod yn gynefin â raanylion eu bywyd teulu-

aidd. Mae y gwahanol argraphau yn darlunio y gwahanol
olygfeydd hyn, neu yn eu henwi, neu dangosant deulu

aml-gangenog yr ymadawedig, a'i holl deitlau a'i swyddi

;

fel y gallwn i gyhoeddi ahnanac am frenin Cheops neu
Chephren. Perthynai craig-feddau mwyaf ysplenydd i'r

tywysogion, eu perthynasau, neu y personau uchaf eu

swydd dan y breuin, yn ymyl pig-dyrau yr hwn y maent
wedi eu gosod; ac nid yn anaml yr wyf wedi cael beddau
tad, mab, wyr, ac orwyr ; felly mae achyddiaeth gyfláwu

y teuluoedd hyny y rhai, uwchlaw 5000 o flyneddau yu
ol, a gyfansoddent bendefigion y wlad, yn cael ei dwyn
i'r golwg. Y prydferthaf o'r beddau y rhai, ynghyd â

Ilawer eraill, a ddarganfyddais i fÿ hun o dan y tywod,

yr hwn yma a gladd yr hoU bethau hyn, a berthynai i

dywysog o deulu y brenin Cheops' (Lepsius, Letters from
Egypt, EtMopia, and the l eninsula of Sinai, 51).

Mae M. Mariette, yr hwn fu ar orchymyn y Uywodraeth
Ffrengig yn chwilio adfeiliau Memphis, wedi gwneud rhai

darganfyddiadau dyddorol. Y pwysicaf o gynyrchiou ei

lafur yw darganfyddiad teml Serapis, yr hon a ystyrid

fod wedi cael ei Ilwyr ddinystrlo. Mae y tywod a'r

vsbwrial wedi cael eu symud ymaith yn llwyr oddiwrth
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weddiUion y deml fawr ac heiiafol hon. Cynwys amryw
ddárluniaduu o Apis, a safddelwau o Pindar, Homer,
Lycurgus, Pythagoras, Plato, ac Euriiíides ; ac y mae
myued.fa iddi, ac ai bob ochr i hwnw y mae sphinxes

Aiphtaidd, o gylch 600 mewn rhif ; a therfynir ef gau
nifer o safddelwau, yn cynrychioh, mewn ífordd ryfeddol,

y duwiau Groegaidd wedi eu huno ag anifeiiiaid arwydd-

liuiiol. Darfu M. Mariette ddarganfod hefyd fedd Apis.

Mae wedi ei dori allan o'r graig, ac yn gynwysedig o nifer

o ystafelloedd ao orielau. Mewn gair gelHr ei gydraaru

i dref danddaiarol. Yr ydys hefyd wedi dyfod o hyd i

safddelwau can hened a'r pig-dyrau, ac mewn cyíiwr

ddiogelwch; maent wedi eu gwneud gyda medrusrwydd
mawr, ac yn berffaith iydd oddiwrth y stiffness anmhryd-
ferth a ddynoda gerfwaith boreuol yr Aiphtiaid. Mae
rhai o'r safddelwau hyn mewn granite, a chwedi eu Iliwio,

ac y mae y lliwiau yn eithaf ffres. Mae hefyd amryw
f;xn ddelwau, ynghyd á vases, bromes, a pherlau. Mae yr

holl safddelwau a phethau symudadwy eraill wedi cael eu
cymeryd i Paris, er mwyn cael eu hychwanegu at museuvi

y Louvre {Journ. Sac. Lit., January, 1855, p, 470).

MERCÜRIUS, mab Jupiter a Maia, ac un o dduwiau
Ifug-chwedleuol y paganiaid, a chenad i'r IleiIL Arwydda
ei enw Groegaidd, Ilermes, ei fod yn ddeonglwr eu hew-
yllys. Addolid ef fel Duw dysgeidiaeth, hyawdledd, a

masnach, ac yr oedd yn enwog am dwyll a chelwydd.
Yn Lystra cymerwyd Paul am Mercurius, oblegid mai efe

oedd y prif siaradwr (Act. xiv, 8, 12).

MÉRCHED, gair a arferid gan yr Hebreaid mewn
ystyron Ilawer mwy amrywiol na chyda ni. Yn. ffigurol

arferent ef yn aml mewn modd prydíerth iawn. Y can-

lynol ydyw rhai o'r ystyron : 1. Plentyn bennyw mewn
perthynas i'w rieni, gan nad pa beth fyddo ei oedran
(Gen. XXX. 21; xxxiv. 1). 2. Merch trwy briodas—merch
yn nghyfraith (Ruth i. 11, 22). 3. Merch fabwysiedig
(Esther ii. 7, 15). 4. Chwaer (Gen. xxxiv. 17). 5. Dis-

gynydd bennywaidd (Luc xiii. 16). G. Bennywaid (Gen.

XXX. 13 ; Diar. xxxi. 29 ; Esa. xxxii. 9, 10). 7. Enw
tyner, cariadus (Ruth iii. 10; Matt. ix. 22). 8. Bennyw-
aid gwlad—'merched Canaan' (Gen. xxviii. 6); 'merched
Moab' (Num. xxv. 1): cenedl—'merched Israel' (Barn.

xi. 40); ' merched y Philistiaid ' (2 Sam. i. 20): dinas

—

' merched Siloh' (Bam. xxi. 21); 'merched Jerusalem

'

(Can. ii. 7). 9. Trigolion gwlad neu ddinas, yn wrrywaid
a hennywaid, fel y gair meibion— ' O forwyn, ferch yr
Aipht' (Jer. xlvi. 11); '0 forwyn, ferch Babilon;' O ferch

y Caldeaid' (Esa. xlvii. 1, 5); 'O ferch Tarsis' (Esa. xxiii.

10); ' Bydd lawen iawn, ti ferch Sion ; a chrechwena, ha
ferch Jerusalem' (Zech. ix. 9). 10. Y pentrefì a'r trefydd
yn nghymydogaeth dinas, neu mewn cysylltiad â hi

—

' Hesbon a'i holl bentrefì ' (Heb. merched; Num. xxi. 25);
' Beth-sean a'i threfydd' (Heb. merched ; Jos. xvii. 11);

neu a sefydlwyd ganddynt, neu a boblwyd o honynt

—

' yr orthrymedig íbrwyn ' (Tyrus), ' merch Sldon ' (Esa.

xxiii. 12), XI, Addolwyr ; cyflwynedig i
—

' ferch duw
dyeithr' (Mal. ü, 11); ' merched cerdd ' (Preg. xii. 4);

'merched Belial' (1 Sam. i. 16), 12. Pan yn cael ei

ganlyn gan gmitioe of time arwydda ddynes sydd wedi
byw yn ystod y tymhor hwnw— Sarah, ferch deng mlwydd
H phedwar ugain' (Gen. xvii, 17), 13. Epìl anifeiliaid

—

'i'r gele mae dwy ferch' (Diar, xxx. 15); 'merched y
dylluan' (ymyl y ddalen, estnjsoJ ; Gesenius, 148, 356;

E.sa. xiii. 21; xxxiv. 13; Micah i. 8), 14. Cangenau
pren (Heb. merched; Gen. xlix. 22).

MERO'DACH-BAL'ADAN, neu Berodach-Bal-
ADAN, ' mab Baladan brenin Babilon,' y brenin Babilon
cyntaf a enwir yn yr Ysgrythyr. Bu fyw yn nh Heze-
ciah breuin Judah, ac a ' anfbnodd Iythyrau ac anrheg
atto, canys efe a glywsai ei fod ef yn glaf, a'i fyned yn
iach' (Esa. xxxix. 1). Nid oes un ddadl nad yr un ydyw
a Mardoc-empadus neu Mardoc-empalus, un o freninoedd
boreuol teyrnas ddiweddarach Babilon (Rawlinson in

lìerodol. i. 502).

Merodach hefyd oedd enw uu o dduwiau Babllon.

Mewn cyfeiriad at waith y Mediaid a'r Persiaid yn cyra-

eryd y ddinas hono y dywedodd Jeremiah : 'Goresgynwyd
Babilon, gwaradwyddwyd Bel, drylliwyd Merodach ; ei

delwau a ddrylliwyd' (1. 2). Cyfansoddai y gair ran o
enw atnryw o freninoedd Babilon (Rawlinson in Herodot.
i. 627). Gelwid canlyniedydd Nebuchodonosor yn Evil-

Merodach (Jer. lii. 30).

ME'ROM. [lORDDONEN.]
MESOPOTA'MIA. Rhoddid yi enw yma, yr hwn a

arwydda 'y tir rhwng dwy afon,' yn gyffredin gan y
Groeglaid, ac ar eu hol hwynt gan y Rhufeiniaid, i'r rhan
eang hono o'r wlad a orwedd rhwng yr afouydd Euphrates
a Tigris. Yr oedd y syniadau a ífynent gynt mewn
perthynas i eangder y wlad hon yn gyfnewidiol iawn
ac anmhenderfynol ; ac nis gellir gan hyny benderfynu •

yn sicr ei therfynau. Yr oedd yr enw Mesopotamia yn
anadnabyddus i Herodotus a Xenophon, ac i bawb ysgrif-

enwyr cyn amser AIexander. Arferir y gair, fodd bynag,
yn y C. C. (Gen. xxiv. 10).

Cyfrifai yr Hebreaid y rhan ogleddol yn un Syriaidd.

Galwent hi yn Padan-aram (Gen. xxv. 20 , Hos. xii. 12)—h.y., 'maes Arara neu Syria;' ac Aram-Naharaim (Gen.
xxiv. 10)—h.y., 'Aram neu Syria y ddwy afon.' Am-
gylchid Aram-Naharaim yr Hebreaid ar y gogledd gan
íÿnydd-gadwyn a elwir Masius, gan yr Euphrates ar y
gorÌIewin, y Tigris ar y dwyrain, a chan Babilonia ar y
dehau. Ni chyfansoddai sedd arferol freniniaeth rymus;
yn y gwrthwyneb, cai naiU a'i rhanu yn mhlith nifer o

fân freninoedd, neu ei chadw yn unig fel talaeth ddaros-

tyngedig i'r gwahanol ymerodraethau a gyfodasant yn
olynol i'w gilydd yn y rhan hono o Asia. Y prif drefydd
oeddynt Nisibis, Carríe (Haran yr Ysgrythyr), ac Ameda

—

Diarbeker yr amser presenol (Rawllnson m.Herodot. i. 571).

Ni wyddys ond ychydig am hanes cyntaf Mesopotamia.
Ynghylch y flwyddyn 1402 c.c. Chusan-RIsathaim, brenin

Mesopotamia, a oresgynodd wlad Israel, a'r Israeliaid a'i

gwasanaethasant ef wyth mlynedd ; ond gwaredwyd
hwynt y pryd hyny o'i law gan Othniel, mab brawd
ieuengaf Caleb (Barn. iii. 8-10). Mewn amseroedd di-

weddarach fí^urfiai Mesopotamia ran o'r breniniaethau

mawrion y rhai a gyfbdasant yn olynol yn Asla Uchaf,

sef yr Assyrlaidd, y Babilonaidd, y Persiaidd, a'r Syro-

Macedonaidd. Gwnaeth y Parthiaid eu hunain wedi hyn
yn feistri ar yr un Syro-Macedonlaidd cybelled a'r Eu-
phrates. Gwnaeth y Pthufeiniaid, gan chwenych gorch-

fygu y byd, oresgyn y wlad, a rhyngddynt hwy a'r

Rhufeiniaid yr oedd rhyfeloedd parhaus. Bu am gryn
amser yn dalaeth Rufeinig. Oddiar 1516 mae wedi cyf-

ansoddi rhan o ymerodraeth Twrci (Rosen. Geog. ii. 193).

MESURAU TEITHIOL. Nldymddengysýramcanai
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yr Hebreaid boreuaf at lawer o gywirdeb -wrth gyfrif

pellderau, o'r hyu lleiaf ni cheir nemawr ohon niesurau

cywir o bellder yn yr H. D. Darlunir sefyllfa lle yn
gyíFredin wrth ei bellder o le araU ac ydoedd yn fwy
adnabyddus. Darhiuir mynyddoedd Garizim ac Ebal
fel hyn :

' Onid yw y rhai hyn o'r tu hwnt i'r lorddonen,

tua'r lle y machhida yr haul, yn nhir y Canaaneaid, yr

hwn sydd yn trigo yn y rhos ar gyfer Gilgal, gerllaw

gwastadedd Moreh ?
' (Deut. xi. 30). Weithiau nodir

allan le wrth ei gyfeiryd daiaryddol at le arall. Dar-
kmir Ai fel ' wrtli Bethafen, o du y dwyrain i Bethel

'

(Jos. vii. 2); Timnath-serah fel 'yn mynydd Ephraim, o

du y gogledd i fynydd Gaas' (Jos. xxiv. 30); Mynydd yr

Olewydd fel 'ar gyfer Jerusalem, o du y dwyrain' (Zech.

xiv. 4). Weithiau cawn y ddau ddull wedi eu huno yn
nghyd. 'Darlunir Siloh fel ' o du y gogledd i Bethel, tua

chyfodiad haul i'r brif-ífürdd y sydd yn myned i fynu o

Bethei o Sichem, ac o du y dehau i Libanus ' (Barn. xxi.

1 9 ; Bosen. Geog. i. 22). Mae cryn gywirdeb yn y dar-

luniad hwn, a galluogodd deithwyr diweddar i benderíynu
sefyllfan Siloh gyda mesur o debygolrwydd (Robinson,

Ees. 3 ; Wilson, ii. 293).

Y mae, fodd bynag, dau ymadrodd yn yr H. D. y rliai

a'n galluogant i raddau i ftürfio drychfeddwl aiii bellder

Ilefydd oddiwrth eu gilydd.

1. Kahrath-Hoarefz—h.y., dernyn o dir neu ftbrdd. Yn
Gen. XXXV. 16 yr ydym yn darllen : 'A hwy a aethant
ymaith o Bethel, ac yr oedd etto megis dernyn o dir neu

ffordd i ddyfod i Ephrath.' Pan fu farw Rahel mae
Jacob yn defnyddio yr un ymadrodd wrth adrodd yr
amgylchiad i Joseph (Gen. xlviii. 7). Yn 2 Bren. v. 19

Iiysbysir ni i Naaman ' fyned oddiwrth Eliseus encyd o

ffordd neu dù% pan y dilynwyd ef gan Gehazi. Yn y
ddwy adnod hyn mae ein cyfieithw^'r wedi cytìeithu y
gelriau yn ' encyd o ff"ordd,' ac yn hyn yr oeddynt yn
ddiau yn eu Ile.

2. Taith diwrnod. Gosododd Laban 'daith tri diwrnod
rhwng ei ddefaid ei hun a rhai Jacob' (Gen. xxx. 36).

Laban ' a erlidiodd ar ol Jacob daith saith uiwrnod, ac

a'i goddiweddodd yn mynydd Gilead' (Gen. xxxi. 23).

Gofynodd Moses gan Pharaoh genad i 'fyned daith tridiau

yn yr anialwch, ac aberthu i'r Arglwydd' (Exod. v. 3).

Yn Num. xi. 31 hysbysir ni i'r ' sofl-ieir ddisgyn o

gylch y gwersyll, megis taith diwrnod ar y naiU du, a

thaith diwrnod ar y tu arall.' Cyfrifai Moses fod ' taith

un diwrnod ar ddeg o Horeb, ffordd yr eir i Fynydd Seir,

hyd Cades-Barnea ' (Deut. i. 2). Cyfrifid amgylchedd
Ninifeh yn 'daith tri diwrnod' (Jonah iii. 3). Cyfarfyddir
â'r dull hwn o arwyddo pellder yn ysgrifeniadau Groeg-
iaid, Lladiniaid, Arabiaid, a Phersiaid. Braidd mae
eisiau dweud ei fod yn ddull ansicr a chyfnewidiol o

fesur pellderau, gan fod hyd tâith diwrnod yn dibynu ar

yr amgylchiadau yn y rhai y teithia gwahanol bersonau.
Mae hen ysgrifenwyr yn amrywio cymaint yn eu cyfrifiad

o lionynt. Yn y Dwyrain yn bresenol geliir dweud fod
taith diwrnod oddeutu un ar hugain o filltiroedd, yr hyn
nis gall fod yn mhell oddiwrth y pellderau a fwriadicì i

ddynodi gan yr ymadrodd hwnw yn yr Ysgrythyrau.
Yn y T. N. cawn dri mesur teithiol yn cael eu henwi :

—

1. Ystad, hyd-fesur mewn arferiad yn mhlith yr hen
Roegiaid. Mae yr efengylwr loan yn adrodd ddarfod i'r

disgyblion 'rwyfo ynghylch pump ar hugain neu ddeg ar

hugain o ystadau, weled lesu yn rhodio ar y môr' (loan
vi. 19). Dywed hefyd fod 'Bethania yn agos i Jerusalem,
ynghylch pymtheg ystad oddi wrthi' (xi. 18). Dywed
Luc wrthym fod Emmaus ynghylch triugain ystad oddi
wrth Jerusalem (Luc xxiv. 13). Yn Dat. xiv. 20 dywedir
i ' waed ddyfod allan o'r gerwyn, hyd at ft"rwynau y
meirch, ar hyd mil a chwe chant o ystadau ; ' ac yn pen.

xxi. 16 dywedir fod y Jerusalem newydd yn ddeugain
rnil o ystadau. Mae y C. S. {Jurlong) o'r gair hwn yn
hoUol anmhriodol. Cynwysai ystad OÍympic 600 o droed-
feddi Groeg, neu 625 o rai Rhufeinig. Yr oedd ychydig
lai na'r wythfed ran o fìlltir Saisonig.

2. MiIItir. Nid oes son am fiUtir ond unwaith yn y
T. N., sef yn Matt. v. 4, lle y dywed Crist : 'A phwy
bynag a'th gymhello \m filltir, dos gyd ag ef ddwy.'
Mesur Rhufeìnig yn ddechreuol oedd y filltir (fel y prawf
tarddiad y gair o mUle., mil), ac yn cynwys mil o gamau
geometrical, neu wyth ystad—h.y., 125 x 8 = 1000. Cyf-
rifir yn gyffredin y cynwysai 1611 o latheidiau, tra y
cynwys milltir Saisonig 1760 o latheidiau (Robinson,

Gr. Lex. 523).

3. Ceir yr ymadrodd ' taith diwrnod sabbath ' mewn
vin adnod yn Act. i. 12. Nid oes un awdurdod drosti

yn neddf Moses. Nid ydyw ond traddodiad o eiddo yr
hynafìaid (Michaelis, Comment. iii. 162). Nid yw y doc-

toriaid luddewig yn rhoi i ni un esponiad ar y matter
(Rosen. Geog. i. 22). Y pellder ydoedd 2000 o gufyddau,
oblegid yn Jos. iii. 4 gorchymynid yr luddewon i gadw
o fewn y pellder hyn oddiwrth yr arch (Brown, Ant. of
Jews, i. 560). Dywedir fod pellder Mynydd yr Olewydd
o Jerusalem, yr hwn yn yr Actau a elwir yn daith diwr-

nod sabbath, ynghylch pump neu chewch o ystadau.

Efallai taw rnewn cyfeiriad at y pellder bychan yr oedd
rhyddid i'r luddew deithio ar y sabbath y dywedodd ein

Harglwydd, 'Eithr gweddiwch na byddo eicÌi ffbedigaeth

y gauaf, nac ar y dydd sabbath' (Matt. xxiv. 20).

METELOEDD. Y meteloedd a enwiryn yr Ysgryth-
yrau ydynt aur, arian, pres, haiarn, plwm, ac alcan. Yr
unig fetel arall adnabyddus i'r henafiaid ydoedd arian

byw, yr hwn nid enwir yn y Beibl. Gwnaent ddefnydd
hefyd o barotoadau o antimony a zinc ; ond nid oes dim
prawf fod y cyrph yn adnabyddus iddynt yn eu cyflwr

metelaidd (Thomson, Hist Chem. i. 51.)

1. Aiir.—Mae hwn yn fetel eithaf adnabyddus, ac

enwir ef yn yr hanes a roddir yn Genesis am sefyllfan

gardd Eden :
' Ac afon a aeth allan o Eden, i ddyfrhau

yr ardd ; ac oddiyno hi a ranwyd, ac a aeth yn bedwar
pen. Enw y cyntaf yw Pison : hon sydd yn amgylchu
lioll wlad Hafilah, Ile mae yr aur; ac aur y wlad hono
sydd dda' (Gen. iii. 10-12). Gan y cyfeiria y darluniad

hwn at gyflwr y rhan hono o'r ddaiar mewn amser bor-

euol yn hanes y byd, dengys hyn fod aur yn adnabyddus
yn foreu, ac y gwyddid ei fod o wahanol raddau o bur-

deb; oblegid dywedir yma fod 'aur y wlad hono yn dda,'

yr hyn a drosglwydda y drychfeddwl fod aur arall o lai

gwerth i'w gael.

Sonir am aur yn fynych yn ysgrifeniadau Moses. Am
Abraham y dywedir ei fod ' yn gyfoethog iawn o anifeil-

iaid, ac o arian, ac o aur' (Gen. xiii. 2); ac y mae yn
debygol iddo gael ei wneud yn foreu yn addurnau,
oblegid cawn ei was yn anrhegu Rebecca â chlust-dlysau

aur, yn hanner sicl ei bwys, a dwy freichled i'w dwylaw
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hi, yn ddeg sicl o aur eu pwys ' (xxiv. 22).
_
Mae yn

debygol y gwneid defnydd boreuol a chyíFredin o hono

yn rnldith yr Aiphtiaid, yn enwedig fel addurnau. Pan
osododd Pharaoh Joseph dros holl wlad yr Aipht 'tynodd

ei fodrwy' (o aur, mae'n debyg,) 'oddiar ei law, ac a'i

rhoddes hi ar law Joseph, ac a osododd gadwyn aur am
ei wddf ' (xh. 42). Pan yr arweiniodd Moses blant Israel

allan o'r anialwch, dywedodd wrthynt am ' fenthyca pob

gwr gan ei gymydog, a phob gwraig gan ei chymydoges,

ddodrefii aur' (Exod. xi. 2). Mae yn rhaid fod yr Israel-

iaid, er gwaethaf yr holl ormes a ddyoddeíasant, yn
hyddysg yii y gelfyddyd o weithio aur i amryw íFurfiau.

Yu fuan ar ol iddynt adael yr Aipht, gorcliymynwyd
iddynt wneud y babell; ac yn mhhth cyfarwyddiadau

ereiU a dderbyniasant yr oedd y rhai canlynol :
'A gwnant

arch o goed sittim ; a gwisg hi ag aur coeth, o fewn ac

oddi allan y gwisgi hi, a gwna arni goron o aur o am-
gy1ch. Bwrw iddi hefyd bedair modrwy aur; a gwua
drosohon o goed sittim, a gwisg hwynt ag aur. A gwna
drugai'eddfa o aur coeth : a gwna ddau gerub o aur, o

gyfanwaith morthwyl y gwnai hwynt, yn nau gwr y
drugareddfa : a bydded y cerubiaid yn lledu eu hesgyll

i fynu, gan orchuddio y drugareddfa á'u hesgyll, a'u

hwynebau bob un at eu gilydd' (xxv. 10-13, 17, 18, 20;

gwel hefyd yn mheUach, adnodau 23-29, 31-39). Yn
fuan ar ol hyny y mae genym hanes am wneuthuriad y
llo aur i'r Israeliaid i'w addoh :

' A dywedodd Aaron
wrthynt, Tynwch y clust-diysau aur sydd wrth glustiau

eich gwragedd, a'ch meibion a'ch merched, a dygwch
attaf tì. A'r holl bobl a dynasant y clust-dlysau oedd
wrth eu clustiau, ac a'u dygasant at Aaron. Ac efe a'u

cymerodd o'u dwylaw, ac a'u gwnaeth yn Uo tawdd

'

(xxxii. 2-4). Mae yr hoU amgylchiadau hyn yn dangos

fod nid yn u.nig swm mawr o aur yn meddiant yr Israel-

iaid, ond eu bod wedi cyrhaedd cryn wybodaeth o'r

Ifordd i'w weithio i amrywiol fifurfiau. Nis gallasai y
celfyddydau y pryd hwnw fod o ddechreuad cwbl ddi-

weddar. Yr oedd hyn yn nghylch 1500 o flyneddau

cyn Crist.

Arwydda y gair cyíFredin Hebraeg am aur (^riT, zahab)

rywbeth cUr, dysglaer, gan gyfeirio yn ddiau at ddys-

gleirdeb y metel hwnw. Ceir ef yn y ddaiar, bron yn
ei gyflwr naturiol, nid yn wthienau fel llawer o feteloedd

ereiU, ond yn ronynau bychain, y rhai a garir yn aml
gan y gwlawogydd i'r fíiydiau a'r afonydd. Yr ydys yn
ddiweddar wedi cael aUan ei fod wedi ei daenu yn fwy
eang drwy'r byd nag y tybid yn gyffredin : a cheir ef

nid yn unig yn ronynau mân yn ngwelyau ffiydiau ac

afonydd, ond wedi ei gladdu yn y ddaiar neu wedi
gwelyo mewn quartz, yn aml mewn nuggets o gryn faint-

ioU. Prin y gaUasai aur fethu tynu sylw trigoUon y
ddaiar yn foreu iawn. Swynai ei brydferthwch, yr
hawsdra i'w forthwyUo, a'r anmhosiblrwydd i'w ddin-

ystrio, ynghyda phriodoleddau eraiU, nes peri fod gwerth
yn cael ei osod arno, yn enwedig wedi cael aUan fod yn
dcUchonadwy i'w doddi â gwres, ac feUy droi y mân ron-

ynau yn dalpau, ac o'r cyfryw dalpau wneud addurnau
a Uestri o wahanol fathau CThomson, Hi'st. Chem. i. .51).

Ymddengys fod amlder anarferol o aur yn nyddiau
D.,fydd a Solomon. Rhoddodd Dafydd, a phrif bobl ei

deyrnas, i Solomon swm dirfawr o aur ar gyfer adeiladu

IX dodrefnu y deml (1 Cron. xxviii. 14-19; x;xix. 2-7);

a darfu Solomon ei hun dderbyn swm mawr o aur o

wahanol barthau eraiU ; fel y dywedir i'r ' brenin wneud
yr arian a'r aur yn Jerusalem cyn amled a'r ceryg ' (2

Cron. i. 15; viU. 18; ix. 1, 9, 13-24). Ymddengys y
symiau a enwir bron yn anghredadwy, a pliarant un i

ddrwgdybio naiU ai fod rhyw gamsyniadau yn y rhifau

a roddir yn y Uawysgrifau sydd wedi cyrhaedd i lawr

hyd attom ni (gan fod trawsgrifwyr yn agored iawn i

wneud camsyniadau wrth gopio rhifau), neu ynte yn y
pris mae deonglwyr diweddar wedi osod ar y dalent

Hebraeg. Oud gan nad beth am hyuy, nid oes un ddadl
mewn perthynas i'r swm dirftiwr o aur a wariwyd gan
Solomon ar y deml, yt amrywiol balasau a adeiladodd, y
dinasoedd a sylfaenodd, a helaethodd, neu a brydferth-

odd, yn gystal a'r gweithiau mawr co.stfawr a gyflawnodd

(2 Cron. iU. 4-10; iv. 7, 8, 19-22 ; ix. 20 ; 1 Bren. vii.

1-12 ; ix. 17-19 ; Preg. ii. 4-10). Onid aUasai dyUfiad

y meteloedd gwerthfawr yn nheyrnasiadau Dafydd a
Solomon, a'r hwn ni ddiweddodd gyda hwynt (gwel 1

Bren. xxii. 48), fod yn un achos o ddirywiad canlynol

teyrnasoedd Judali ac Israel? Y mae yn ddiau achosion

giymus ac eglur o'r dirywiad hyny ; etto gaUasai hyny
weithredu yn niweidiol arnynt, fel y mae dylanwadau
cyffelyb wedi effeithio ar wledydd era'Il, mewn amseroedd
hen a diweddar.-

Ceid Uawer o'r aur yu yr heu amseroedd o Ophir (Job

xxxii. 24; xxxviii. 16; Ps. xlv. 9; 1 Bren. ix. 28; 1

Cron. xxix. 4 , Esa. xiii. 12), ac o Seba (Ps. lxxii. 15 ;

1 Bren. x. 1, 2, 10). Hysbysir ni hefyd ddarfod i ' hoU
freninoedd Arabia, a Uywodraethwyr y wlad, ddwyn aur

ac arian i Soloraon ' (2 Cron. ix. 14). Yr ydym hefyd

yn darllen am aur Parfaim (2 Cron. üi. 6), ac aur üphaz
(Jer. X. 9 ; Dan. x. 5) ; ond nid oes genym un wybodaeth
ynghylch sefyllfan y parthau hyny.

Mewn amseroedd diweddar, er fod aur yn cael cymaint

o'i ddefnyddio fel arian, ac er fod y cyfeiriadau atto yn
aml iawn, nid ydym wedi sylwi fod un son yn cael ei

wneud am dano fel arian, oddigerth yn 1 Cron. xxi. 24,

25, ond yn yr adnod gyfattebol, yn 1 Bren. xxiv. 24,

ai'ian, ac nid aur, a enwir. Os aur sydd i'w ddeall yn
yr adnod flaenaf, nid arian bathol ydoedd, canys nid oes

genym esiampl mor foreu o hyny ;
penderfynid ei werth

wrth ei bwysau.

2. Arian.—Mae hwn yn fetel eithaf adnabyddus. Y son

cyntafam dano yn yr Ysgrythyrau sydd yn Gen. xiii. 2, Ue

y dywedir ei fod ef, yn gystal ag aur, yn cyfansoddi rhan

o gyfoeth Abraham. Defnyddiwyd ef yn foreu fel arian

masnach, ac yn hir o flaen aur i'r dyben hyny. ' Wele,'

meddai Abimelec, brenin Gerar, wrth Sarah, gwraig

Abraham, 'rhoddais i'th frawd fil o ddarnau arian' (xx.

16). Pan brynodd Abraham ogof Machpelah yn Ue
claddu ' pwysodd i Ephron yr arian, pedwar can sicl o

arian cymeradwy yn mhlith marchnadwyr' (xxiii. 16).

Gwerthodd ei frodyr Joseph i'r Ismaeliaid 'er ugain darn

o arian ' (Gen. xxxvii. 28). Ar ol hyny, pan yr oedd
Joseph yn llywydd ar holl wlad yr Aipht, ' casglodd yr

hoU arian a gawsid yn nhir yr Aipht, ac yn ngwlad
Canaan ; a Joseph a ddug yr arian i d Pharaoh. Pan
ddarfu yr arian a gawsid yn nhir yr Aipht, ac yn ngwlad
Canaan, yr hoU Àiphtiaid a ddaethant at Joseph, gan
ddywedyd, Moes i ni fara, canys paham y byddem ni

feirw ger dy fron ? oherwydd darfu yr arian. A dywed-
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odd Joseph, Moeswch i mi eich hanifeiliaid ; a rhoddaf

i chwi am eich hanifeiliaid, os darfii yr arian ' &c. (xlvii.

14, IG). Arwydda gair "T|D3 {cesepli), a gyfieithir yma
arian masnach {money), y inetel arian, yr hwn a elwid

felly ar gyfrif ei Hw gwelw-las.

Ceir ariau, fel aur, yn aml iawn mewn cyflwr metelaidd;

ac yn ganlynol mae yn deljyg y gwnai dynu sylw dynol-

ryw yn foreu. Mae yn brydferth iawn, yn forthwyliadwy,

ac yn hawddach ei doddi nag aur. Byddai gan hyny yn
hawddach i'w wneud yn dalpau, a'i ífurfio yn wahanol

lestri nag hyd yn od aur ei hun. Mae y mwnau arian a

geir yn y ddaiar yn drwm, ac y mae i'r rhan fwyaf o

lionynt o leiaf ymddangosiad metelaidd, a gelHr toddi y
mwvaf cyffredin o honynt i gyflwr arian metelaidd trwy

eu cadw yn dawdd yn ddigon hir (Thomson, Hist.

Chem. i. 53).

Nid arian batho), fodd bynag, ydoedd y darnau aiùan

a sonir am danynt yn rhai o'r adnodau sydd newydd gael

eu coffhau. Nid ydoedd arian bathol yn adnabyddus etto.

Pwysid yr ariau. Dyma efallai oedd y ffordd lienaf i

wybod gwerth y meteloedd pan y defnyddid hwynt fel

cyfrwng masnach. Efallai fod darnau o bwysau pender-

íynedig, megis y sicl, ac yna, fel yn bresenol, cyfrifid

liwynt. Ond gan y gallai darnau o arian, yn ystod eu
eylchdaeniad, goUi rhan o'u gwerth dechrêuol, daeth efallai

yn ofynol .i'w pwyso a'u cyfrif. Jeremiah, wrth brynu
maes gan Hauamel, mab ei ewythr, ychydig cyn dinystr

Jerusaiem gan Nebuchodonosor, ' a bwysodd yr arian

mewn clorianau, sef saith sicl a deg darn o arian ' (xxxii.

9, 10). Efallai, fodd bynag, y cyfeiria y siclau yma, nid

at rif y darnau arian, oud at y pwysau a ddefnyddid i

benderfynu eu gwerth (1 Cron. xxi. 25).

Yu mhUth yr Aiphtiaid gweithiwyd arian yn foreu yn
Uestri ac yn rhanau addurr^awl o wisgoedd. Yr ydyra
yn dai'lleu am 'gwpan arian ' Joseph, o'r hon yr yí'ai, ac

wrtli yr hon yr arferai ddewiniaeth (Gen. xliv. 2, 5). Yn
mhlith y pethau y dywedodd Mcses wrth yr Israeliaid am
eu benthyca gau yr Aiphtiaid pan yr oeddynt ar ymadael
o'r Aipht yr oedd 'dodrefn arian' (Exod. iii. 22). Y mae
yn debyg fod yr Israehaid, yn ystod eu liir arosiad yn
yr Aipht, wedl dysgu y gelíÿddyd o weithio y metel hwn,
yn gystal ag aur, i amryw ft'urfiau. Wrtii adeiladu y
babell yn yr anialwch cyfarwyddwyd yr Israeliaid i wneud
amryw bethau o arian, megis ' morteisiau o arian ' (xxvi.

19), 'penau y colofnau a'u cylchau o arian' (xxvii. 10).

Yn mhlith offrymau y tywysogion, ar yr achlysur o

gysegru y babell, yr oedd dysglau a phiolau arian (Num.
vii. 13, 19, 25, &c.) Gorchymynwyd gwneud dau udgorn
arian ' i alw y gynulleidfa ynghyd, ac i beri i'r gwersyll-

oedd gychwyn' (x. 2). Darparwyd swm mawr o arian

gan Dafydd a tliywysogiou ei bobl ar gyfer adeiladu y
deml (1 Cron. xxix. 2, 4, 6, 7) ; a dywedir wrthym mai

y fath oedd cyflawnder arian yn nyddiau Solomon fel '

y
gwuaeth ef fel ceryg' (2 Cron. ix. 27).

Tarsis ydyw y brif ftynonell o ba un y llifai cyflawnder
yr arian y sonir am dano yn y Beibl. Dywed Jeremiah :

'Arian wedi ei yru yn ddalenau a ddygir o Tarsis' (x. 9).

Ezeciel, wrth enwi gwahanol nwyddau masnach Tyrus,

a ddywed :
' Tarsis oedd dy farchnadyddes, oherwydd

amldra pob golud ; ag arian, haiarn, alcan, a phlwin, y
marchnattasant yn dy ffeiriau' (xxvii. 12).

3. Copr sydd yn fetel eithaf adnabyddus, a rhaid yw

y gwyddid am dano er yn foreu. Ceir ef yn aml yn ei

gyflwr natur, ac nis gallasai lai na thynu sylw dynolryw
trwy ei liw, ei bwysau, a'i hawsder i'w forthwylio, Nid
ydoedd yn anhawdd i'w doddi, liyd yn od mewn oesoedd

diddysg ; a phan wedi ei doddi yn dalpau, gan fod yn
eithaf hawdd ei weithio, nid ofynai lawer o fedrusrwydd
i wneud llestri defnyddiol ac addumol o hono. Mae yn
amlwg taw ystyr y gair Hebraeg T^ÜTy^ {nehmhet), a gyf-

ieithir pres, ydyw copr; ac y mae genym awdurdod
Llyfr Genesis dros gredu ei fod yn aduabyddus yn foreu;
' SUah hithau, a esgorodd ar Tubal-Cain, gweithydd pob
cywreinwaith pres a haiarn ' (iv. 22). Y seithfed o Adda
ydoedd Tubal-Cain, yr hyn a'n dug at gyfnod boreuol

iawn yn hanes y byd.

Ceir y gair copr mewn Uawer o adnodau ereiU yn ys-

grifeniadau Moses. Taw ystyr priodol y gair a gyfieithir

j)res ydoedd copr, sydd amlwg oddiwrth yr adnod gan-

lynol :
'Ac o'i mynyddoedd y cloddi bres ' (Deut viii. 9).

Ni cheir pres yn y ddaiar, na mwn pres ; cael ei wneud
trwy gymliorth celfyddyd y mae bob amser. Mae yn
rhaid, gan hyny, taw at gopr y cyfeiriai Moses.

Yn yr oesau boreuaf defnyddid copr at yr holl ddy-

l)enion y defnyddiwyd haiarn wedi hyny—megys arfau

rhyfel, offer amaethyddol, a'r celfyddydau Uaw-weithiol,

ac araryw bethau at wasanaeth ty. Darganfyddiad di-

weddarach ydoedd gwneud haiam. A dyna paham y
gwna Hesiod, pan yn son am drigolion yr hen amseroedd,

ddweud :—
' Yr oeJd eu liarfau o bres, ac liefyd eu trisífan :

A gweithient niewn pres ; a'r liaiarn tywyll ni fodolai y i)ryJ liwnw.'

Mae caneuon Homer hefyd yn profi yn ddiamheuol nad
oedd nemawr, neu ddim, haiarn yn cael ei ddefnyddio

yn amser rhyfel Caerdroia (Rosen. Miri). Darlunia ei

wroniaid fel wedi eu harfogi â chleddyfau, &c., o gopr.

Mae copr yn rhy laith i'w wneud yn ofterynau awch
;

ond gwna ychwanegiad o ychydig alcan roddi iddo y
caledrwydd angenrheidiol, ac yr ydyra yn deall oddiwrth

analyses Klaproth fod cleddyíau copr yr henaíiaid wedi

cael yn wirioneddol eu caledu âg alcan.

Arwydda y gair Lladin aes weithiau gopr, ac weithiau

bres. Mae yn eglur, oddiwrth yr hyn a ddywed Pliny

ar y matter, na wyddai efe ddim am y gwahaniaetli

rhwng copr a phres (Thomson, ílist. Chem. i. 55). Yi

ydym yn lled gredu yr arferir yn yr Ysgrythyrau yr uu

geiriau am yr un peth ; ac nid yw hyn yn un syndod,

oblegid y maent \n berthynasau mor agos, ac mewn
llawer ystyr mor debyg i'w gilydd. Cymysgedd o gopr

a zinc ydyw pres ; a cheir y zinG oddiwrth y gareg a

elwir lapis calaminaris. Mae yn un o'r rhai mwyaf
defnyddiol o'r meteloedd cymysg; ac o ran prydferthwch

mae yn tebygu i, os nad yn rhagori ar, aur. Mewn am-

ryw ranau o'r Ysgrythyr ymddengys yn sylwedd mwy
priodol na chopr ; ac er fod Ue i gasglu taw copr a

feddylir yn yr adnodau y cyfeiriwyd atynt eisoes, etto

mewn amryw, ac efallai y rhan fwyaf o'r Ueill, tueddid

ni i lynu wrth ein cyfieithiad presenol pres. Ymddengys
Geseuius yn dueddol i'w ddeall yn yr H. D. am bres,

neu yn hytrach yn y ddau ystyr {Lex. 545); ac felly

hefyd y gwna Robinson yn y T. N. {Gr. Lex. 887).

Ymddengys fod copr neu bres yn adnabyddus yn foreu,

ac y gwneid defnydd mawr o hono gan yr Israeliaid ; ac

oddiwrth . y cyfeiriadau atto yn Llyt Job, efallai yn
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foreuach fyth (vi. 12 ; xl. 18; xli. 27). Yn ngwneuthur-

iad j babell yn yr anialwch defnyddid llawer o bres, ac

at amrywiol ddybenion (Exod. xxvi. 11, 37; xxvii. 2-4,

G, 10, 11, 19). Yr oedd y noe bres wedi ei gwneud o'r

drychau pres y rhai a offrymid gan yr addolwyr (xxx.

1 8 ; xxxviii. 8). Pan y cafodd y bobl, fel cosb am eu

tujhanrwydd, eu brathu gan seirph tanllyd, ac y bu
llawer o houynt farw, gwnaeth Moses, ar orchymyn Duw,
' sarph bres, ac a'i gosododd ar drostan

;
yna os brathai

sarph wr, ac edrych o hono ef ar y sarph bres, byw fyddai

'

(Num. xxi. 5-9). Mae yr adnodau hyn yn dangos nid

yn unig fod llawer o ddefnydd yn cael ei wneud o gopr

neu bres yr amser hwnw, ond fod y gelfyddyd o fetel-

yddiaeth yn hysbys i'r Israeliaid, fel yr oedd efallai i

drigolion Canaan ; oblegid pan ddarfu i'r Philistiaid gy-
meryd Samson, hwy ' a'i rhwymasant ef â gefynau pres

neu gopr' (Barn. xvi. 21); ac yr oedd gan-Goliath o

Gath ' helm o bres ar ei ben, a llurig emog a wisgai ; a

phwys y llurig oedd bum rail o siclau pres ; a bottasau

pres oedd am ei draed ef ; a tharian bres rhwng ei ys-

gwyddau' (1 Sam. xvii. 4-6). Hysbysir ni hefyd i

Daíydd, cyn iddo fyned allan i ymladd â Goliath, gael

ei 'wisgo gan Saui ai arfau ei hun, ac iddo roddi helm
o bres ar ei ben, ac a'i gwisgodd ef mewn llurig ' (xvii.

38), yr hon, yn ddigon tebygol, ydoedd o'r un metel.

Defnyddiwyd llawer o bres yn nheml Solomon, ac at

amryw ddybenion. Dywedir wrthym i
' Solomon anfon

a chyrchu Hirara o Tyrus, yr hwn ydoedd ôf pres. Efe
a fwriodd ddwy golofn o bres : deunaw cufydd oedd
uchder pob colofn ; ac efe a wnaeth ddau gnap o bres
tawdd, i'w rhoddi ar benau y colofnau; pum cuíydd oedd
tichder pob cnap.' ' Ac efe a wnaeth fôr tawdd, yn ddeg
cufydd o ymyl i ymyl. A'r crochanau, a'r rhawiau, a'r

holl lestri a wnaeth Hiram i'r brenin Soloraon i d yr
Arglwydd oedd o bres gloew. Yn ngwastadedd yr Tor-

ddonen y toddodd y brenin hwynt mewn cleidir, rhwng
Succoth a Sarthan. A Solomon a beidiodd a phwyso yr
holl lestri, oherwydd eu Iliosogrwydd anfeidrol hwynt, ac
ni wybuwyd pwys y pres chwaith ' (1 Bren. vii. 13-47).
Ymddengys heíyd fod pyrth dinasoedd wedi cael eu
gwneud o bres (Ps. cvii. 1 6 ; Esa. xlv. 2).

4. Haiarn.—Nid yw hwn yn gofyn am un darluniad.
Nid yn aml y ceir ef mewn cyflwr metelaidd yn y ddaiar,
ond yn gyffredin yn y cyflwr o oxide; ac y mae y moddion
angenrheidiol er tynu y fetel o'r mwnau yn llawer mwy
amrywiol, ac yn gofyn llawer mwy o fedrusrwydd nag
sydd yn ofynol i wahanu aur, arian, neu gopr oddiwrth

_

eu mwnau hwynt. Gwnai hyn yn naturiol ein harwain
i dybied y byddai darganfyddiad haiarn yn ddiweddarach
na'r tri metel sydd newydd gael eu henwi. Ond etto
ymddengys oddiwrth Lyfr Genesis ei fod yn adnabyddus
er yn foreu, oblegid yr oedd Tubal-Cain, fel yr ydys
eisoes wedi coffa, 'yn weithydd pob cywreinwaith pres
a haiarn' (iv. 22). Mae yn bosibl y ceid haiarn yn yr
amseroedd boreuol hyn yn ei gyflwr natur, yn gystal ag
aur, arian, a chopr ; ac yn y flbrdd hon gallasai Tubal-
Cain fod wedi dyfod yn gydnabyddus â phriodoleddau y
fetel hon. Sonir am haiarn amryw weithiau yn Llyfr
Job; dywed, ' Haiarn a dynir allan o'r pridd' (xxviii.

2); sonia am 'ysgrifenu â phin o haiarn ' (xix. 24) ; mae
son hefyd am 'arfau haiarn, a'r bwa dur ' (xx. 24), ac am
lanw croen y lefiathan â ' phigau heiyrn ' (xli. 7). Ym-

ddengys fod haiarn yn eithaf adnabyddus yn amser
Moses. Sieryd am yr Arglwydd yn ' dwyn yr Israeliaid

allan o'r pair haiarn, o'r Aipht' (Deut. iv. 20); am 'offeryn

haiarn' (Num. xxxv. 16); ac am 'iau haiarn' (Deut.

xxviii. 48). Tyn gydmariaethau hefyd oddiwrtho (Lef
xxvi. 19; Deut. xxviii. 23), yr hyn a dybiai gydnabydd-
iaeth y bobl âg ef Wrth enwi rhagoriaethau Canaan
cyn myned iddi dywed, yn mhlith pethau eraül, fod ei

' cheryg yn haiarn ' (Deut. viii. 9), yr hyn a gynwys
wybodaeth o'i mwnau, ac efallai y gelfyddyd o'u troi

hwynt i'r fetel. Yr oedd gwely Og brenin Basan o

haiarn (Deut. iii. 11), ac yr oedd gan y Canaaneaid 'ger-

bydau heiyrn' (Jos. xvii. 16). Ÿr oedd gan Jabin, yr
hwn a deyrnasai yn Hazoi', 900 o gerbydau heiyrn. Mae
yn hynod, fodd bynag, na chawn ni ddim hanes am haiarn

yn cael ei ddefnyddio nac yn offer nac yn ddefnyddiau
wrth wneud y babell yn yr anialwch (Exod. xx. 25 ; Deut.
xxvii. 5), nac wrth adeiladu y deml. Ar ol hyn ceir coffa

mynych am haiarn yn yr Ysgrythyrau.

5. Plwm.—Y son cyutaf am y fetel hon yn yr Ys-
grythyrau a gawn ni yn nghan fuddugoliaethus Moses
ar ol dymchweliad yr Aiphtiaid yn y Môr Coch: ' Sodd-
asant fel plwm yn y dyfroedd cryfion ' (Exod. xv. 10);
os nad yw geiriau Job i gael eu cyfrif fel cyfeiriad boreu-

ach atto :

•

' O nad ysgrifenid fy ngeiriau yn awr ! O nad
ysgrifenid hwynt yn y graig dros byth, â phin o haiarn

ac â phlwm ' (xix. 23, 24). Efallai na wneid fawr o
ddefnydd o hono yn y gwledydd a gyfeh-ir yn benaf
attynt yn yr Ysgrythyrau ; o'r hyn lleiaf nid yn aml y
sonir am dano gan yr ysgrifenwyr santaidd.

6. Älcan.—Rhaid fod alcan yn adnabyddus yn nyddiau
Moses, oblegid enwir ef yn rahlith yr ysbail a gymerwyd
gan yr Israeliaid oddiar y Midianiaid (Num. xxxi. 22).

Yr oedd hon yn un o'r meteloedd a dderbyniodd y Tyr-
iaid Tarsis (Ezec. xxvii. 12). Er fod digonedd o fwn
alcan i'w gael Ile y tarewir wrtho, etto y mae braidd yn
fetel brin, gan nad oes ond ychydig Avledydd Ile ceir ef.

Ni wyddys am fwnau o hono yn Affrica. Yn Asia ceir

ef yn Malacca ac yn ynys Banca. Yn Europe, Cernyw,
yn Hisbaen, mynyddoedd Galicia, a'r mynyddoedd a
ranaut Saxony oddiwrth Bohemia, ydynt yr unig wled-

ydd Ile ceir amlder o hono. O Gernyw a'r Hisbaen y
cai yr henafiaid eu cynysgaethu ag alcan ; ac y mae
profion yr arferai y Phoeniciaid fasnachu yn foreu a'r

Hisbaen a Brydain, ac mai oddiyno y caent eu diwallu

ag alcan (Thomson, Ilist. Chem. i. 67). Mae yr amgylch-
iadau hyn yn myned yn mhell i sefydlu y dyb mai wrtli

Tarsis yn yr adnod olaf a goffawyd yr ydym i ddeall

Tartessus yn Hispaen, yr hon oedd yn wladychfa a

masnachle flagurog perthynol i'r Phoeniciaid. Nid yn
aml mae son am alcan yn yr Ysgrythyrau, ac felly mae'n
debygol na wneid Uawer o ddefnydd o hono yn mhlith

yr Israeliaid.

7. Antimony.—^Nid oedd yr hynafiaid yn gydnabyddus
â'r metel i'r hwn y rhoddwn ui yr enw antimony ; oud yr
Ilawer o'i fwnau a'u cynyrchion yn adnabyddus iddynt i

raddau. Oddiwrth hanes stimmi a stibium gan Dioscor-

ides a Pliny nis gall fod fawr amheuaeth nad oedd y
geiriau hyn yn cael eu cymhwyso at y metel a elwir yn
awr sulpliuret of antimony., neu antimony heb ei buro.

Adwaenid y lliw hwn er yn foreu iawn, a defnyddid ef

gan foneddigesau Asia i liwio eu hamrantau, neu yn hyt-
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rach y tu mewii i'w hanirautau, yn dduon. Dywedir am
Jezebel, pan glywodd fod Jehu wedi dyfod i Jezreel, iddi

' goluro ei hwyneb;' y gwreiddiol yw, 'hi a osododd ei

llygaid mewn stibium^ neu siilphuret of anlimony (2 Bren.

ix. 30). Ceir ymadrodd cyffelyb yn Ezec. xxiii. 40: 'Er

mwyn pa rai y lliwiaist dy lygaid;' yn Uythyrenol, 'y

gosodaist dy lygaid mewn sulphuret of aniimonij ' (gwel

liefyd Jer. iv. 30). Trosglwyddwyd yr arferiad o hwio

y llygaid ag antimony o Asia i Groeg ; a thra yr oedd y
Moors mewn meddiant o Hispaen defnyddid y lliw hwn gan

y boneddigesau Hispaenaidd. Mae yn amgylchiad hynod
yr arferid y gair alcohol, yr hwn a gyfyngir yn awr i

spirits ofwine, ar y cyntaf am Iwch sulphuret of antimony
(Thomson, Hist. Chem. i. 74).

Dyma y prif feteloedd y rhai oeddynt adnabyddus i'r

hynafiaid, a'r unig rai a enwir yn y Beibl. Nid yw yn
anheilwng o sylw fod genym, gyd â' r eithriad o antimony,

gyfrifiad cyflawn o honynt mor foreu ag amser Moses, yn
mhlith yr ysbail a gymerwyd oddiar y Midianiaid gan
yr Israeliaid :

' Yr aur, a'r arian, y pres, yr haiarn, yr
alcan, a'r plwm' (Num. xxxi. 22 ;

gwel hef'yd Ezec. xxii. 20).

MICHAH, y Morasthiad, un o'r prophwydi bychain, a
berthynai i Moresetli, Ue yr hwn, oddiwrth yr enw Mor-
esth-Gath, a ymddengys fod yn agos i neu yn nghymyd-
ogaeth Gath. Prophwydodd yn uyddiau Jotham, Ahaz,
a Hezeciah, ac yr oedd yn ganlynol yn gydoeswr ag
Esaiah (i. 1, 14). Cyfeiriai ei brophwydoliaethau at

deyrnasoedd Israel a Judah. Mae ei briod-dduU ryw
beth yn debyg i Esaiah. Mae un adnod sydd yn debyg
yr uu peth yn y ddau (Esa. ii. 2-4 ; Michah iv. 1-3).

Nid yw yn liawdd cyfrif am hyn.

MlC'MAS, dinas berthynol i'r Beujaminiaid, Ue yr
ymgasglodd y Philistiaid yn dyrfaoedd mawrion i ymladd
à'r Israeliaid (I Sam. xiii. 5), a'r hon a ddaeth i fod yn
olygfan gweithred ddewr a Uwyddianus o eiddo Jonathan,
mab Saul (xiv. 4-23). Mae lle a elwir Makhmas ar y
gogledd-ddwyrain i Jerusalem, yr hwn, nid oes Ue i am-
heu, ydyw Micmas yr Ysgrythyr. Nid yw yn awr ond
peutref truenus ; ond dug arwyddion ei bod wedi bod
unwaith yn Ile o gryn gadernid a maint. ' Y mae,' medd
Dr. Robinson, ' amryw sylfeiui o geryg mawrion, ac yr
oedd rhai colofnau yn gorwedd yn mhlith yradfeiliau'

(Robinsou, /í'es. ii. 117, 119, 313; Wilson, ii. 288). Mae
yma ddyfí'ryn dwfu, ac yu ei waelod mae dau fryu pigfain

gyferbyn a'u gilydd, gan adael ond bwlch rhyngddynt
(Stewart, 357). Mae yr hanesydd sautaidd, ac Esaiah
hefyd, yu gwneud cyfeiriad ueiUduol at fwlch Micmas
(1 Sam. xi)i. 23 ; xiv. 4 ; Esa. x. 29). Nid ydym yn
aniheu nad at y ddau fryn pigfain hyn, y rhai, oherwydd
tíu bod wedi bod yn agored i efieithiau y tywydd am yn
agos i 3000 o flyneddau, y Uyfuhawyd eu hamlinell Uym,
y mae cyfeiriad yn 1 Sam. xiv. 4, 5.

MrCHAEL. [Archangel].
MID'IAN, un o feibion Abraham, o'i wraig Ceturah.

Dywedir i 'Abraham roddi yr oll oedd ganddo i Isaic;
ac i feibion gordderchwragedd Abraham y rhoddodd
Abraham roddion, ac efe a'u hanfonodd hwyut oddiwrth
ísaac ei fab tu a'r dwyrain, i dir y dwyrain ' (Gen. xxv.
•>, 6). Wrth ' dir y dwyrain ' y mae i ni ddeaU Arabia
(cydm. Esa. lx. 6); ond nid yw y geiriau yn peuderfynu
i ba ran o Arabia yr aethant. I ' fasuachwyr o Fidian,
a ddaethant heibio,' y darfu ei frodyr werthu Joseph ; a

dygasant ef i'r Aipht, Ue y cafodd ei aU-werthu. Yn yr
adnod hon arferir y geiriau Midianiaid ac Ismaeliaid fel

rhai cyfystyr, ac hefyd felly yn Baru. viii. 24. ' Daeth-
ant o Gilead, ac aethant i waered i'r Aipht, a'u camelod
yn dwyn Uysiau, a balm, a myrr ' (xxxvii. 25, 27, 28, 36).

Mae y camelod a'r nwyddau masnachol a enwir yma yr
un modd yn pwyntio at Arabia ; oblegid, er taw Abra-
ham oedd cyndad cyíFredin teulu Jacob a'r Midianiaid,

a'r Ismaehaid hefyd, nis gallasai yr olaf fod etto yn
genedl, nac hyd yn nod yn Uwyth. Pan laddodd Moses
yr Aiphtwr yr hwn oedd yn taro Hebrewr 'ffodd o wydd
Pharaoh, ac a drigodd yu nhir Midian.' Yno cafodd ei

dderbyu i deulu Jethro, ofTeiriad a thywysog Midian, a

phriododd ei ferch Sephorah, a phan ynglyn a'r gorchwyi
o borthi ei braidd cawn ef yn Arabia :

' Efe a yrodd y
praidd o'r tu cefn i'r anialwch, ac a ddaeth i fynydd Duw,
Horeb' (Exod. ii. 11, 12, 15-22; iii. 1). Wedi hyny, pan
yr oedd Moses wedi dwyn Israel allan o'r Aipht, ' Jethro,

chwegrwn Moses, a ddaeth a'i feibion a'i wraig at Moses
i'r anialwch, Ue yr ydoedd efe yn gwersyllu ger Uaw
mynydd Duw ;' ac ar ol ychydig hanes am ei ymweliad
dywedir wrthym : 'A Moses a oUyngodd ymaith ei

chwegrwn ; ac efe a aeth adref i'w wlad ' (xviii. 5, 27).

Mae yr hoU amgylchiadau hyn yn cyduno i ddangos fod

Jethro yn byw yn rhywle yn Arahia Deserta; oud gau

taw hUiogaeth symudol ydoedd y Midiauiaid, efallai nad
oedd ganddo artref sefydlog.

Yr ydym hefyd yn cael Midianiaid a drigent yn mysg
neu yn agos i'r Moabiaid, â'r rhai yr ymunasant i ddanfon

Balaam i felldithio yr Israeliaid, y rhai, ar ol teithio deu-

gaiu mlynedd yn yr anialwch, oedd yn awr wedi cyrhaedd

terfyuau gwlad Canaan a chwedi dyfod i'w cymydog-
aeth. Wedi methu yn hyn, darfu iddyut, trwy gynghor
Balaam, eu hudo at butteindra ac eilun-addoliaeth (Gen.

xxxvi. 34 ; Num. xxii. 4, 7; xxv. 1-3, G, 14-18 ; xxxi.

16; Dat. ii. 14). Fel cosb am hyny, nid yn unig fe

gafodd 24,000 o'r Israeliaid eu Uadd, ond darfu Moses,

ar orchymyn Duw, ryfela yn erbyn y Midianiaid ; a

12,000 o wyr, mil o bob llwyth, a aethant i ryfel, gau
ladd holl wrrywaid Balaam, trwy gynghor yr hwn yr

hudwyd yr Israeliaid ;
' eu holl ddinasoedd hefyd trwy

eu trigfanau, a'u hoU dyrau a losgasant á thân
;

' ac heblaw

Ilawer o ysbail arall—-' ofFerynau aur, cadwynau, breich-

ledau, modrwyau, clust-dlysau, a thorchau '—cymeras-

ant 675,000 o ddefaid, a 72,000 o eidionau, a 61,000 o

asynod, a 32,000 o fenywaid y rhai nid adwaenent wr
trwy orwedd gydag ef (Num. xxv. 3-9 ; xxxi). Mae y
son am y tyrau, a'r cynyg i hudo yr Israeliaid, yn dangos

fod y Midianiaid yn bobl sefydledig i raddau, er, a barnu

oddiwrth rif eu hanifeiliaid, y gallasent fod mewn rhan

yn bobl symudol. Ymddengys fod eu trigle ar y dwyrain

i'r Môr Marw.
Yn mhen dau can mlynedd ar ol hyn, pan y darfu

' meibion Israel wneuthur drwg yngolwg yr Arglwydd :

a'r Arglwydd a'u rhoddodd hwynt yn Ilaw Midian saith

mlynedd. A rhag y Midianiaid meibion Israel a wnaeth-

ant iddynt y Uochesau sydd yn y mynyddoedd, a'r ogof-

eydd, a'r amddiffynfaoedd. A phau hauasai Israel, yua

Midian a ddaeth i fynu, ac AmaJec, a meibion y dwyrain,

hwy a ddaethant i íÿnu yn eu herbyn hwyut, ac a ddin-

ystrasant gnwd y ddaear, hyd oui ddelych i Gaza : ac ui

adawsant ddim yraborth yu Israel, na dafad, nac eidion,



MILE'TUS. 400 MILLTIR.

nac asyn ; canys hwy a ddaethant i fynu a'u hanifeiliaid,

ac a'u pebyll, ä daethant fel locustiaid o amldra; ac nid

oedd rhifedi arnynt hwy nac ar eu camelod ; a hwy a

ddaethant i'r wlad i'w dinystrio hi. Ac Israel a aeth yn

dlawd iawn o achos y Midianiaid ' (Barn. vi. 1-6). Pan

y cyfodwyd Gideon yn y diwedd i waredu plant Israel,

' yna y Midianiaid oll, a'r Amaleciaid, a meibion y dwy-

rain, a gasglwyd ynghyd, ac a aethant drosodd, ac a

wersyllasant yn nyffryn Jezreel ' (vi. 33), canolbarth

Canaan. Ymosododd arnynt â dim ond 300 o wyr, a

bu iddynt hwythau ffoi yn nghyfeiryd yr lorddonen ;
' a

chwedi i feibion Israel a berthynent i'r Uwythau gog-

leddol ymuno â hwy i'w hymhd, fe hiddwyd cant ac

ugain mil yn tynu cleddyf;' cymerwyd pedwar o'u

tywysogion yn garcharorion, a chawsaut eu lladd, a

chymerwyd ysbail dirfawr— clust-dlysau aur, heblaw

y colera\i, a'r gwisgoedd porphor, y rhai oedd am fren-

inoedd Midian ; heblaw y tyrch oedd am yddfau y
camelod. ' Felly y darostyngwyd Midian o flaen meib-

ion Israel, fel na chwanegasant godi eu penau ' (vii.

19-25; viii. 4, 10-12, 21, 24-26, 28). Nid yw sefyllfan

y Midianiaid yma yn ymddangos yn eglur ; ond ym-
ddengys ei fod ar y dwyrain i'r lorddonen neu ý Môr
Marw, efallai mewn rhan o Arabia. At y dygwyddiadau
hyn, fel rhai hynodfawr, cawn fod cyfeiriad yn cael ei

wneud gannoedd o flyneddau ar ol hyny (Ps. lxxxiii. 9,

11; Esa. ix. 4; X. 26; Hab. iv. 7). Ni chyfarfyddwn â'r

Midianiaid mwyach yn y Beibl ; efallai iddynt gael eu
Uyucu i fynu gan rai o'r llwythau cymydogaethol. Nid
yw y cyfeiriad attynt yn Esa. lx. 6 ond yn unig fel dar-

luniad o Iwythau Arabia yn cael eu dwyn i eglwys Crist.

MIG'DOL. Arwydda y gair twr, ac yr oedd yn
gyflin-dref berthynol i'r Aipht Isaf, tua'r Môr Coch.

rihyngddi hi a'r Môr Coch y darfu i'r Israeliaid wersyllu

pan y gadawsant yr Aipht (Exod. xiv. 1). Darfu i

weddill yr luddeAYon ac na chawsant eu caethgludo i

Babilon, a'r rhai, ar ol i Gedaliah gael ei lofruddio, a

arweiniwyd gan Johanan, wneud Migdol mewn rhan yn

drigle (Jer. xlv. 1). Ymddengys y cyfrifid hi fel yn
eithafion yr Aipht. Ymddengys y cynwysai yr ymadrodd
'o Migdol i Lyene' (yn Ezec. xxix. lü; xxx. 6) hoU wlad
yr Aipht.

MILE'TUS, dinas a phorthladd yn lonia, ar forlan

gorllewinol Asia Leiaf, oddeutu deng milJtir ar hugain o

Ephesus. Yr oedd yn gyfleuedig gynt yn agos i enau y
Meander, yr hon oedd mor enwog am ei throion dolenog
ac ydyw y Forth yn Stirling ; ond oherwydd fod yr afon
hono yn cario yn barhaus waelodion llaid a thywod, y
canlyniad yw fod tir newydd wedi ei ffurfio, yr hwn yn
awr a ymestyn bedair neu bum miUtir tua'r môr, a thu
hwnt i hen safle Miletus. Yr oedd yma bedwar porth-

ladd digon mawr i gynwys holl lynges Persia. Yr oedd
yma deml fawreddog i Apolo. Yma y gauwyd yr ath-

ronyddion enwog Thales ac Anaximenes, a'r musician
clodfawr Tiraotheus. Darfu i Paul ar ei ffordd o Mace-
donia i Jerusalem, alw yn Miletus ; ac yn ystod ei aros-

iad byr efe a ddanfonodd i Ephesus, ac a ddymunodd ar
henuriaid yr eglwys ddyfod i'w gyfarfod ef yiio, ac ar yr

amgylchiad hwnw efe a draddododd iddynt annerchiad

difrif-ddwys ar ddyledswyddau eu swydd fel gweinidog-

ion Crist, ac wedi hyu canasant yn iach i'w giìydd mewn
modd tyner gariadus (Act. xx. 6, 15-38). Yn agos i

ddiwedd ei fywyd sonia ei fod wedi gadael Trophimus
vn Miletus yn sal (2 Tim. iv. 20). Am o gylch 300 o

flynyddau ar ol Crist nid ydym yn cacl arwyddion o

eglwys yn Miletus; ond yn y bumed, chwechfed, seithfed,

a'r wythfed ganrif o'r cyfnod Cristionogol yr oedd esgob-

ion yn y Ue hwn. Er pan ddarfu y Saraceniaid ddifrodi

y rhanau hyn o'r wlad mae y ddinas wedi myned i ddis-

tryw. Y mae yma etto weddillion chwareudy dirfawr,

dwfr-ffos, safle amryw demlau, eglwys Gristionogol, a

muriau {Bib. Soc. Oct. 1851, cyf viii. t. 872 ; Puiwlinson

in Herodot. i. 281).

MILGI. Efallai y dylai y gair a gyfieithir genym ni

yn filgi, fel anifail ' yn cerdded yn hardd,' gael ei gyfieithu

yn geffyl marchogaeth neu farch rhyfel (Diar. xxx. 31
;

Gesenius, 253).

MILLTIR. Nid oedd gan yr hen Hebreaid na miU-
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tiroedd, na furlongs, iia tliroedfeddi yn eu mesurau, ond
niesurent wi-th guíyddau, corsenau, a llinynau (Ezec.

xl.-xlviii). Mesurai y Groegiaid wrth ystadau ; y llhuf-

einiaid wrth íìlltiroedd, pob un o'r rhai oedd yr un hyd
ac wyth ystad Roegaidd, ac yn cynwys mil o gamau
gcometrical {inille passuum), neu 5000 o droedfeddi Rhuf-
einig, a pliob cam, neu passus, yn bum troedfedd ; ond
gan fod y droedfedd Rhufeinig ychydig yn fyrach na'r un
Saisonig, a chan fod y fìlltir Saisonig yn gynwysedig o

5280 droedfeddi Saisonig, yr oedd y filltir Rufeinig
yn ferach na'r uu Saisonig o 142 o latheidiau neu 426 o

droedfeddi. Ni cheir y gair /j.i\iov (miUtir) ond mewn un
adnod yn y T. N., 'A phwy bynag a'th gymhello un
fiUtir, dos gyd ag ef ddwy' (Matt. v. 41). Mewn amser-
oedd diweddar mae teithwyr yn gyfíredin yn cyfrif

pellderau wrth yr oriau, un o ba rai sydd yr un faint a
tiiair milltir.

MIN'NÍ a enwir yn Jer. li. 27, ynghyd ag Ararat ac

Aschenaz, yn mhlith y teyrnasoedd a wahoddid i ddar-
paru yn erbyu Babilon. Gan y cysylltir y Ue ag Ararat,
efallai ei fod yn agos i Armenia. Mewn dernyn o Univer-
sal History Nicholas o Damascus a ddiogelwyd gan Jose-
phus {Antiq. i. 1. 6), mae son am dalaeth Minyas, yn
nghymydogaeth Mynydd Ararat, yr hwn efallai ydoedd
Minni yr Ysgrythyr (Rosen. Geóg. i. 135).

MINT, Uysieuyn eithaf adnabyddus, dail yr hwn sydd
iddynt arogl cryf ond yn hytracÌfi yn hyfryd, a blas per-

aroglus cryf. Ymddengys y gwrteithid ef gan yr ludd-
ewon yn amser ein lachawdwr, oblegid hwn ydyw un o'r

llysiau a ddegymai yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid, tra

yr esgeulusent bethau trymach y ddeddf, megis barn,

trugaredd, a ftydd (Matt. xxiii. 23).

MIS'PEH, neu Mls'pah. Arwydda y gair hwn dwr
gwjjUadioriaeth , lle uchel o ba un y gall un weled yn
mhell (Gesen. 502), ac yn ganlynol yr oedd Uawer o
lefydd yn ngwlad Ìsrael a elwid felly.

1. Dinas berthynol i Iwyth Benjamin (Jos. xviii. 26).
Yma y darfu i'r Israeliaid gyfarfod ynghylch achos gor-
dderchwraig y Lefiad, yr hon a dreisiasid ac a laddasid
gan wyr Gibeah (Bam. xx. 1). Dyma un o'r raanau yr
arferai Sarauel ar ei gylchdaith farnu Israel. Yma y
casglwyd hwynt ynghyd at Samuel, ac yr yraprydiasant,
ac y cyfîesasant eu pechodau ; a phan y daeth y Philist-
iaid i fynu i'w herbyn, hwy a'u ewbl orchfygasant (1 Sam.
vii. 5-11, 13, 15, 16). Yn Mispeh y cynullodd Samuel
y bobl er mwyn dewis brenin, pan y syrthiodd y goel-
bren ar Saul fab Cis, yr hwn yr oedd yn flaenorol wedi
ei eneinio fel y cyfryw (x. 1, 17-25). Darfu i Asa ad-
gyweirio ac efallai gadarnhau Mispeh â cheryg a choed
ii ddygodd o Ramah, lle yr oedd Baasah brenin Israel y
pryd hwnw yn ei adeiladu neu ei amgaeru (1 Bren xv.

22). Yn Mispeh yr oedd yn byw Gedaliah, yr hwn pan
gaethgludwyd corph yr luddewon i Babilon, a appwynt-
iwydyn Uywydd ar y gweddill a adawsid yn y tir; ond
prin yr oeddynt wedi ymgasglu atto i'r lle hwnw pan y
cafodd ef ynghyda nifer o honynt eu bradwrus lofruddio
gan Ismael 'o'r hád breninol' (Jer. xl. 5-12; xli. 1-10.)
Nid yw safle Mispeh yn cael el amlygu yn glir yn un

man, nac yn yr H. D. na chan Josephus. Cynygiodd Dr.
Robinson gael allan ei safle, ond ni Iwyddodd. Tueddid
ef, fodd bynag, i feddwl taw lle elwid Neby Samwil, yr
hwn sydd yn gorwedd ynghylch taith dwy awr i'r

gogledd-orllewin o Jerusalem, fel, yn debygol, ei safle

(Robinson, Res. ii. 145); ond nid oedd y rhesymau dros

y dyb hon yn rhai penderfynol.

2. Mispeh Gilead, fel ei gelwir (Barn. xi. 29), i'w

gwahaniaethu oddiwrth lefydd eraiU o'r un enw, ydoedd
yn gyfleuedig, fel y dengys yr enw, yn ngwlad Gilead,

ar y dwyrain i'r lorddonen. Yn y Ue hwn yr ymgasgl-
odd Israeliaid y rhan hono o'r wlad pan y bygythiwyd
hwynt ag yraosodiad gan yr Araraoniaid (Barn. x. 17).

Jephthah, wedi cyduno i fod yn gadben arnynt, a'u har-

weiniodd hwynt allan yn erbyn yr Araraoniaid, ac a'u

cwbl orchfygodd. Wrth ddychwelyd i'w d yn Mispeh
daeth ei ferch, a'i unig blentyn, allan i'w gyfarfod 'à

thympanau ac â dawnsiau.' Dygwyddiad trychinebus
i'r eithaf. Yr oedd wedi addunedu yn fyrbwyll y cai
' yr hwn a ddelai allan o ddrysau ei d i'w gyfarfod pan
ddychwelai mewn heddwch oddiwrth feibion Ammon fod
yn eiddo yr Arglwydd, ac y gwnai ei oÖ'rymu yn boeth-

oífrwm i'r Arglwydd ;' ac er ei bod yn adduned, yr hon
gan ei fod yn bechadurus i'w gwneud, yr oedd yr un mor
bechadurus i'w chadw, dywedir iddo ' wneud â hi a'r

adduned a addunedasai efe' (xi. 1-11, 29-40).

Pan y ffbdd Jacob o Padaini-arara darfu i Laban, ei

dad ynghyfraith, ei ddal yn Mynydd Gilead
; yno y

casglasant grug o geryg, yr hwn alwodd Laban yn Mis-

peh, i fod yn dyst o'r cyfaraod i ba un yr aethant. Pa
un ai hwn ydoedd y man ar ba un yr adeiladwyd Mispeh
Gilead wedi hyn sydd yn anmhosibl dweud.

3. Mispeh Moab a gyfenwid felly mae yn debygol
er mwyn ei gwahaniaethu oddiwrth ddinasoedd eraiU o'r

euw Mispeb, yn enwedig Mispeh Gilead. Yr oedd yn
ddiau yn gyfleuedig yn ngwlad Moab, ond mae ei gwir
safle yn anadnabyddus. I'r Ile yma y dug Dafydd ei

dad a'i fam, ac y gosododd hwynt dan ofal brenin Moab
tra yr oedd ef yn ymguddio ar y gorllewin i'r Môr Marw
(1 Sam. xxii. 1, 3," 4).

4. Mispeh, dytìryn yn ngogledd-ddwyrain Palestina,

dan fynydd Hermon, ac yn cael ei drigianu gan yr Hef-
iaid (Jos. xi. 3, 8).

MIS'RAIM, yr enw wrth yr hwn, yn yr H. D., y
gelwid yn gyftredin yr Aipht, a hyny efallai oddiwrth

Misraim fab Ham. Mae yr Arabiaid yn parhau i alw

yr Aipht yn Mesr; a galwent Memphis, a galwant yn
awr Grand Cairo yn Mesr, oddiwi-th Misraira.

MIS'REPHOTH-MA'IM. Yn Jos. xi. 8 dywedir i'r

Israeliaid dan Iywyddiad Josua ymosod ar rai Uwythau
Canaaneaidd y rhai oeddynt wedi ymgasglu wrth ddyfr-

oedd Merom i yraladd yn eu herbyn, ' ac iddynt eu taro

a'u herlid hyd Sidon fawr, ac hyd Misrephoth-maim, ac

hyd glyn Mispeth o du y dwyrain ;
' ac yn yr hanes

roddir am y Canaaneaid y rhai nas gyrasid allan gan yr

Israehaid, enwir ' holl breswylwyr y mynydd-dir o Liba-

nus hyd Misrephoth-maim, a'r holl Sidoniaid' (xiii. 6).

Arwydda y gair Hebraeg yn llythyrenol, ' losgiadau

dwfr
;

' ond anhawdd dweud pa beth olygid wrth hyny.

Deall rhai le o faddon poeth; eraill ddwfr-ffosydd ar hyd

y rhai vr arweinid dwfr hallt o'r môr, yr hwn, wedi ei

anweddu gan wres yr haul, a adawai ar ei ol waelodyn o

halen ; tybia eraill yr arwydda íFwrnesi gwydr, lle toddid

tywod yr afon Belus gan dân, ac y gwneid éf yn wydr.

Fodd bynag, mae tarddiad y gair Hebraeg mor dywyll

ac ydyw safle y man yn ansicr (Rosen. Geog. iii. 106).
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MITYLE'NE, y brifddinas yn ynys Lesbos, yn Môr
iEgea, ac oddeutu saith neu wyth milltii: oddiwrth gyf-

undir Asia Leiaf. Yr oedd yn brydferth o ran ffurf ac

adeiladau, ond yn afiachus o ran awyr pan y chwythai y
deheu wynt neu y deheu-orllewin wynt. Yr oedd yn

enwog fel lle genedigaeth Pittacus y doethwr Groegaidd,

Theophanes yr iianesydd, Alcaeus y bardd, Sappho y
farddones, a Diophanes yr areithiwr. Glaniodd Paul

yina pan yn mordwyo o Corinth i Jerusalem (Act. xx.

14); ond nid ydym yn cael un amlygiad o fodolaeth

egíwys Gristionogol ond yn y canrifoedd pump, chwech

saith, ac wyth. Nid yw yn awr yn lle o un pwys.

MIWSIG, neu Geiîddoriaeth, ydyw un o ddoniau a

thueddiadau naturiol dyn, fel y mae hefyd o lawer o adar

yr awyr ; a gallwn gan hyny dybied i'r dawn gael ei

arfer yn foreu ganddo, efahai yn hir cyn y meddyhd am
un fath o gerddoriaeth offer. Jubal, disgynydd Cain,

ydyw y cyntaf a enwir fel wedi dyfeisio a defnyddio un.

Gelwir ef yn ' dad pob teimlydd organ à thelyn ' (Gen.

iv. 21). 'Am ba beth,' medd Laban wrth Jacob, 'y

ffoaist yn ddirgel, ac y lladratteaist oddi wrthyf, ac ni

íynegaist i mi, fel yr hebryngaswn dydi â Uawenydd, ac

à chaniadau, â thympan, ac â thelyn?' (xxxi. 27). Yr
oedd cân Moses ar oi i'r Israeliaid fyned trwy y Môr
Coch yn gydfynedig â cherddoriaeth lleisiol ac offerol, ac

hefyd â dawnsio : ymddengys y cymerai y gwrrywaid a'r

benywaid eu rhanau neillduol eu hunain: 'Yna y canodd
Moses a tneibion Israel y gân hon i'r Arglwydd.' 'A

Miriam y brophwydes, chwaer Aaron, a gymerodd dympaii

yn ei llaw, a'r hoU wragedd a aethant allan ar ei hol hi, â

thympanau ac â dawnsiau. A dywedodd Miriam wrth-

ynt, Cenwch i'r Arglwydd canys gwnaeth yn ardderchog;

bwriodd y march a'r marchog i'r môr' (Exod. xv. 1, 20, 21).

Pan ddychwelodd Jephthah i'w d ar ol gorchfygu yr

Ammoniaid, ' ei ferch a ddaeth allan i'w gyfarfod â thym-
panau ac â dawnsiau ' (Barn. xi. 34). ' Yr un wedd, pan
ddychwelodd Dafydd o ladd Goliath y Philistiad, 'y

gwragedd a ddaethant allan o holl ddinasoedd Judah,

gan ganu a dawnsio, â thympanau, a gorfoledd, ac ag
offef cerdd dannau. A'r gwragedd wrth ganu a ymat-
tebent, ac a ddywedent, Lladdodd Saul ei filoedd, a

Dafydd ei fyrddiwn' (1 Sam. xviii. 6, 7). Yr oedd
Datydd ei hun uid yn unig yn fardd ardderchog, ond yn
chwareuwr medrus ar y delyn, a galwyd arno i arfer ei

ddawn chwareu yn Ilys Saul, er mwyu ei gysuro dan
ymosodiadau gwallgofrwydd (xvi. 14-23).

Cyfansoddai cerddoriaeth leisiol ac offerol ran fawr o

addoliad y deml dan Moses ; a gwnawd trefniadau neill-

duol tuag at ei ddwyn yn mlaen, yn enwedig gan Dafydd.
Y prif gerddorion a appwyntiwyd ganddo ef oedd Asaph,
Heman, a Jeduthun ; pedwar o feibion Asaph, chwech o

i'ai Jeduthun, a phedwar ar ddeg o rai Heman, a wnawd
yn benaethiad y pedwar dosparth ar hugain, a phob un
yn gynwysedig o ddeuddeg o bersonau, ac yn gwneud i

fynu 288, y rhai a gymerent ran yn y gwasanaeth cerdd-

orol (1 Cron. xxv.) Wrth gyflwyno y deml yr oedd
performance cerddorol gorwych (2 Cron. v. 12, 13). Yn
nghanol yr eilun-addoliaeth a'r llygredigaethau a ffynent
yn ystod amryw o'r teymasiadau canlynol diau i'r drefn
a sefydlwyd gan Dafydd gael ei hesgeuluso, ond adfer-
wyd hi gan Hezeciah (2 Cron. xxix. 25-30 ; xxx. 21), a
thrachefn gan Josiab (xxxv. 15); ac ar ol y caethiwed

adnewyddwyd hi yn ngwasanaeth yr ail deml (Ezra iii.

10, 11; Neh. xii. 45-47).

Y prif offer mewn arferiad mewn addoliad dwyfol yn
ngwasanaeth y deml, neu ar achlysuron eraill, oèddynt y
delyn, y saltring, tympanau, y cornet, yr organ, y nabl,

y bibell, symbalau, ac udgyrn, y rhai yn wreiddiol a

wneid o gyrn anifeiliaid, ond wedi hyny o bres neu fetel-

oedd eraill (1 Cron. xv. 16, 19-21, 24, 28; xvi. 5, 6 ; Ps.

cxix. 3; cl. 3-5; Esa. v. 12).

Dywed Josephus :
' Dafydd a gyfansoddodd ganiadau

a hymnau i Dduw ar wahanol fesurau
;
gwnaeth hefyd

offer cerdd. Yn awr dyma fel y gwneid yr offer : yr

oedd y nabl yn offeryu deg llinyn ; chwareuid amo â

bwa. Yr oedd i'r saltring ddeuddeg o nodau cerddorol,

a chwareuid arao â'r bysedd. Yr oedd y symbalau yn
offer mawrion a llydain, a gwneid hwynt o bres ' {Ant?'q.

vii. 12. 3).

Yr oedd gan y Babiloniaid hefyd eu hoffer cerdd, a

rhai o honynt yr un neu yn debyg i rai yr luddewon,
ond eraiU hefyd y rhai oeddynt efallai yn wahanol.

Defnyddiwyd y rhai hyn yr un wedd yn addoliad eu

duwiau. Pan osododd Nebuchodonosor i fynu y ddelw
aur, uchder yr hon ydoedd driugain cufydd, a'i lled yu
chwech cufydd, yr oedd y tyrfaoedd cynulledig i syrthio

lawr a'i haddoli pan glywent sain 'y cornet, y chwibanogl,

y saltring, a'r symphon, a phob rhyw gerdd ' (Dan. i. 4, 5).

Yr ydym wedi rhoddi enwau yr offer cerdd a geir yn
ein cyfieithiad cyffredin ; oud pa mor briodol ydynt sydd
ansicr iawn. Mewn gwirionedd nid oes genym ond
defnyddiau anmherffaith iawn er gwybod pa fath offer

oeddynt ; ac mewn canlyniad nid attebai fawr ddyben i

geisio cael hyn alian. Ond oddiwrth enwau cynifer o offer

yr ydym yn dysgu y ffaith gyff'redinol y gwrteithid cerdd-

oriaeth neu fiwsig gan yr luddewon, y Babiloniaid, ac

efallai genedloedd eraill, a hyny gyda gryn Iwyddiant.

MO'ABIAID, disgynyddion Moab, mab Lot o'i ferch

hynaf Ganwyd ef o gylch yr un amser ag Isaac; ac er

ei genedliad anghyfreithlon, gan eu bod yn perthyn yn
agos i'w gilydd, yr oedd y Moabiaid a'r Israeliaid yn
gangenau o un cyff cyffredin (Gen. xii. 5; xix. 37). Pan
ddaethyr Israeliaid, ar olteithio ddeugain mlynedd yn yr

anialwch, i derfynau Canaan, yr oedd y Moabiaid eisoes

wedi medclianu y wlad ar y dwyrain i'r Mor Marw, ar y
dehau i Arnon, gan taw yr afon hono oedd eu terfyn

gogleddol (Num. xxi. 13; Barn. xi. 18). Hi, mewn gwir-

ionedd, ydoedd gwlad eu dechreuad, oblegid yma y ganed
eu tad Moab (Gen. xix. 30, 37). Yu flaenorol i hyn ym-
estynai eu gwlad yn mhellach i'r gogledd, efallai hyd yr

afon Jabboc; ond yr oedd Sehon, brenin yr Amoriaid,
' wedi rhyfela yn erbyn brenin Moab, yr hwn a fuasai o'r

blaen, ac a ddug ei dir ef oddiarno' (Num. xxi. 24-26).

Meddianid gwlad y Moabiaid gynt gan yr Emiaid, ' pobl

fawr ac aml, ac uchel fel yr Anaciaid ' (Gen. xiv. 5 ; Deut.

ii. 9-11). Wdi i'r Israeliaid orchfygu Sehon brenin yr

Amoriaid, ac Og brenin Basan, dychrynwyd Balac brenin

Moab, ac a anfonodd am Balaam, dewin nodedig, i ddyfod

a'u melldithio; ond wedi ei luddias gan Ddiiw, yn Ue eu

melldithio, efe a'u bendithiodd (Num. xxi. 20-25, 31-35;

xxii. 1-6 ; xxiii. 24). Ond yn awr ' dechreuodd pobl

Israel odinebu gyda merched Moab. A galwasant y bobl

i aberthu i'w duwiau hwynt ; a bwytaodd y bobl ac

addolasant eu duwiau hwynt;' canys yr oedd y Moab-
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iaid yn eilun-addolwyr eisoe.s, addolwyr Chetnoa a Baal-

peor (xxi. 29; xxv. i-3). Er inwyn cosbi eu drygioni

gorchymymwyd na ddelai Aramoniad na Moabiad i gy-
nulleidfa yr Arglwydd, ië, liyd y ddegfed genedlaeth

(Deut. xxiii. 3) Ar ol i'r Israeliaid fod yn sefydledig

am gryn amser yn Nghanaan darfu i Eglon brenin Moab,
yn cael ei gynorthwyo gan yr Arainoniaid a'r Araaleciaid,

'eu taro, a meddianu dinas y pahnwydd,' a hwy a'ii gwas-
anaethasant ef ddeunaw ralynedd ; ond llofruddiwyd ef

yn fradwrus wedi hyn gan Ehwd, y Benjarainiad ;
' ac

Israel a darawodd o'r Moabiaid y pryd hyny ynghylch
deng rail o wyr, pawb yn ryraus ac yn nerthol. Felly y
darostyngwyd Moab y dwthwn hwnw dan law Israel

'

(Barn. iii. 12-30). Byw atnser cyn, neu ychydig ar ol

y dygwyddiadau hyn, yr oedd newyn yn Nghanaan, ac

aeth Bethlehetniad o'r enw Elimelec, a'i wraig Naoini,

a'u dau fab Mahlon a Chilion, i wlad Moab. Priododd

y ddau wr ifanc ddwy o ferched Moab, sef Orpah a Rutli

—amgylchiad ag sydd wedi ei gorpholi yn un o hanesion

symlaf a phrydferthaf yr Ysgrythyr (Iluth i. 4). Ar ol i

Saul 'gymeryd y freniniaeth ar Israel, efe a ymladdodd
yn erbyn ei hoU elynion oddiamgylch,' ac yn mlihth
eraiU, yn erbyn Moab; 'ac yn erbyn pwy bynag yr
wynebodd, efe a orchfygodd ' (1 Sam. xiv. 47). 'Datydd
a darawodd Moab, ac a'u mesurodd hwynt â Hinyn, gan
eu cwympo. hwy i lawr ; ac efe a fesurodd â dau linyn, i

ladd; ac à llinyn Ilawn, i gadw yn fyw. Ac felly y Mo-
abiaid a fuant i Dafydd yn weision, yn dwyn treth

'

(2 Sam. viii. 2). Gorfu ar Moab ar ol hyn dalu treth i

frenin Israel, atn yr hyn mae genyra yr hanes canlynol :

' A Mesa bi'enin Moab oedd berchen defaid, ac a dalai

i frenin Israel gan rail o wyn, a chan rail o hyrddod
gwlanog. Ond wedi marw Ahab, breniii Moab a wrth-
ryfelodd yu erbyn brenin Israel.' Arweiniodd hyn i

ryfel, yn yr hwn y gorchfygwyd y Moabiaid ac y difrod-

wyd eu gwlad ; ond nid ymddengys i'r deyrnged gael ei

hadnewyddu (2 Bren, i. 1 ; iii. 4-27). Yn mhen rhyw
gymaint o amser ar ol hyn, neu efallai ychydig cyn hyn,

daeth y Moabiaid, yr Aramoniaid, a'r Edomiaid yn erbyn
Jehosaphat, brenin Judah, a chan adael Engedi ar yr
ochr orllewinol i'r Môr Marw, aethant cynbelled ag anial-

wch Tecoah; ond yn awr darfu iddynt gwjanpo allan a'u

gilydd, a lladd eu gilydd, gan adael ar eu hol ysbail fawr

(2 Cron. XX. 1-4, 20, 25). O gylch amser marwolaeth
Èliseus darfu i flntai o'r Moabiaid oresgyn gwlad Israel

(2 Bren. xiii. 20). Cyhoeddir barnedigaethau trymion yn
erbyn Moab gan araryw o'r prophwydi: gan Esaiah (xv.

;

xvi.; XXV. 1-12); gan Jereiniah (xxv. 21 ; xlviii. 1-46);
gan Ezeciel (xxv. 8-11); gan Araos (ii. 1-3); a chan
Sephaniah (ii. 8-11).

Yr unig hanes a gawn ara y Möabiaid yu yr Ysgrythyr
ar ol caethiwed Babilon ydyw, i'r luddewon briodi eu
merched yn gystal a rhai y cenedloedd paganaidd cy-

tnydogaethol :
' A Ilaw y penaethiaid a'r tywysogion fu

gyntaf yn y camwedd hwn,' gan gynwys yr offeiriaid a'r

Lefiaid; ond gwnaeth Ezra iddynt yraadael a'u gwragedd
dyeithr, inesur o ddiwygiad yr ymddengys icldynt ei

gymeradwyo, er fod rhai o honynt wedi cael plant o'r

paganesau hyn (Ezra ix. 1, 2 ; x. 9-44). Ond ni osod-
wyd terfyn, ìbdd bynag, ar y drwg ; oblegid dywed Ne-
heraiah, ychydig flyneddau yn ddiweddarach :

' Yn y
dyddiau hyny y gwelais luddewon a briodasant Asdod-

esau, Amraonesau, a Moabesau, yn wragedd iddynt ;' ac
er iddo geisio rhwystro yr arferiad, nid oes dim prawf
iddo fod yn Uwyddiannus (Neh, xiii. 23-30). Oud y mae,
fodd bynag, sylw prophwydoliaethol o Moab yn Dan.
xi. 41, cyfeiriad yr hwn sydd lawer diweddarach, gan y
deallir yr adnod am araser Antiochus Epiphanes; ac y
inae Josephus, yn ei hanes o AIexander Jannseus, yu
enwi y dinasoedd rhwng yr Arnon a'r Jabboc dan yr enw
o ddinasoedd Moab {Antíq. xiii. 15). Ar ol hyn y raae

yr enwau Moab a Moabiaid yn diflanu o'r golwg, gan gael
eu Uyncu fynu ynghyda rhai cenedloedd eraill yn y rhan
hono o'r byd yn yr enw cyffredinol Arabiaid, ac hyd y
ganrif bresenol yr oedd teithwyr o'r gorllewin wedi
peidio yraweled â hi.

MOCH, anifeiliaid eithaf adnabyddus, o ba rai y mae
amrywiaeth mawr. Ni wnai yr Aiphtiaid, yr Arabiaid,
a rhai cenedloedd eraill, yn yr hen amseroedd, ddefnydd
o'u cig fel ymborth ; a gwaherddir y Mahometaniaid i'w

fwyta gan eu crefydd. Dan y gyfraith cyfrifid moch yn
greaduriaid aflan (Lef vii. 11); ond mor ddiystyr o'u

sefydliadau eit hunain yr oedd yr luddewon wedi mytied
fel y beia Esaiah hwynt, yn rnhlith pethau eraiU, ' atn

EAEDU UOK.

fwytta cig moch, ac isgell ffiaidd bethau yn eu llesti'i

'

(Esa. Ixv. 4; Ixvi. 17); ac ymddangosai fel pe offrymasent

yn eu hoffryraau (i eilunod efallai) 'waed moch' (Ixvi. 3).

Mae yn rhyw brawf o'r atgasrwydd a brofid at gig moch
gan yr luddewon i Antiochus Epiphanes i'w gorchymyn,
yu mhlith pethau eraill, ' i adeiladu allorau, ac aberthu

cig moch ac anifeiliaid aflan' (1 Maccab. i. 47). Gofynid
iddynt hefyd fwyta cig raoch ; ond yn hytiach na gwneud
hyny, darfu i rai o honynt ddyoddef arteithiau, ac hyn
yn od marwolaeth dan ffurfiau mwyaf echrydus (2

Maccab. vi. 18-31 ; vii).

Yn amser ein Harglwydd mae genym hanes am gen--

faint fawr o foch, ynghylch 2000 mewn rhif, yn ngwlad

y Gadareniaid, ar y dwyrain i Fôr Galilea (Marc v. 1,

11-13). Ni ddywedir pa un ai luddewon ai paganiaid

oedd eu perchenogion, na pha un a oeddynt wedi eu

bwriadu ar gyfer y naiU neu y Ilall ; efaUai y megid
hwynt er mwyn eu gwerthu i'r Rhufeiniaid, o ba rai yr

oedd llawer yn awr yn y wlad. Ond gan nad pa un, yr

oedd dinystr gwyrthiol y genfaint yn gosb ar y perchen-

ogion fel rhai euog o dori cyfraith Moses—syniad sydd
yn hytrach yn ffafrio y drychfeddwl taw luddewon oedd-

ynt, ac efallai fod y creaduriaid hefyd wedi eu bwriadu
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at wasanaeth yr îuddewon, er nad yn gyfangwbl felly.

Mae y cyfeiriad a v;na ein Harglwydd at fooh (Matt. vii.

G), a daineg y mab afradlon (Liic xv. 1.5, 16), yn dangos

fod ei wraudawyr yn gynefin a r creadur. Mae moch yn

awr yn eithaf cyíFredin ar fynyddoedd Syria. Y rhywog-

aeth a welir yn gyffredin ydyw y baedd dof {Sus scrofa),

.ic yn liynod am glustiau hirion llaesion, ac ysgythr-

ddanedd mawrioii. Mae y baedd gwyllt yu llai na'r

moch dof (Ps. lxxx. 13). Mae yn ffyrnig arswydus pan

ddigier ef, ac yn gwneud Uawer iawn o ddifrod yn y
gwinllanoedd. Mae heidiau o honyut mewn llawer rhan

o Palestina. Efallai y gwaherddid cig moch i'r ludd-

ewon, oblegid mae bwyta o hono yn dueddol mewn
gwledydd poethion i fagu clefydau peryglus.

MODIiWYAU, a thlysau eraiU, a ddefnyddid yn
helaeth fel addurnau i'r person oddiar dymhor boreuol

iawn. Pan y darfu i was Abraham, yr hwn a anfonwyd
i Mesopotamia i hol gwraig i Isaac, gyfarfod â Rebeccah
wrth y ffynon, efe a 'gymerodd glust-dlws aur, yn hanner

sicl ei bwys, a dwy freichled i'w dwylaw hi, yn ddeg sicl

o aur eu pwys,' ac a'i hanrhegodd â hwynt; ac wedi iddo

orphen rhagíiaenorion y briodas, 'tynodd allan dlysau

arian, a thlysau aur, a gwisgoedd, ac a'u rhoddodd i

llebeccah; rhoddodd hefyd bethau gwerthfawr i'w brawd
hi, ac i'w mam' (Gen. xxiv. 22, 53). Gwisgai y benywaid
Hebreaidd nid yn unig fodrwyau ar eu bysedd ac yn eu
clustiau a'u ffroenau, ond cadwynau aur am eu gyddfau,

a breichledau ar eu breichiau, ac addurnau tincianol o

gwmpas eu migyrnau (Gen. xxxv. 4 ; Exod. xxxii. 2, 3 ;

XXXV. 22; Esa. iii. 18-21; Ezec. xvi. 11-13, ymyl y
ddalen). Mae yn debygol i'r tlysau a gafwyd yn medd-
iant yr Israeliaid yn yr anialwch gael eu bentliyca mewn
ihan oddiar yr Aiphtiaid (Exod. xii. 35).

Nid oedd cariad at dlysau yn gyfyngedig i fenywaid.

Yr oedd gan Judah ei ' sel a'i freichledau ' (Gen. xxxviii.

1 8). Pan ddyrchafodd Pharaoh Joseph i fod yn llywydd
ar hoU wlad yr Aipht, efe ' a dynodd ei fodrwy oddiar ei

law, ac a'i rhoddes hi ar law Joseph, ac a osododd gad-
wyn aur am ei wddf ef' (xli. 41, 42). Efallai y bwriedid

y rhai hj'n mewn rhan fel arwydd-luniau o'r awdurdod
uchel â pha un ei gwisgid. Pan ddeonglodd Daniel
freuddwyd Belsassar gorchymynodd, mewn cyflawniad
o'r addewid a wnaethai yn flaenorol, ' am wisgo Daniel â
phorphor, ac â chadwyn aur am ei wddf ; a chyhoedd-
wyd am dano, y byddai efe yn drydydd yn llywodraethu
yn y freniniaeth' (Dan. v. 7, 2.9). Tynodd Ahasferus,
brenin Persia, ei fodrwy oddiam ei law, ac a'i rhoddes i

^
Haman ;' a gwnaeth yr un peth wedi hyn i Mordecai,
pan yr awdurdododd ef i gyhoeddi gorchymyn ynghylch
yr luddewon, a phob tro yr oedd y gorchymynion wedi
eu selio â sel y brenin, ' canys yr ysgrifen a ysgrifenwj'd
yn enw y brenin, ac a seliwyd â modrwy y brenin, ni all

neb ei dattroi' (Esther iii. 10, 12; viii. 2, 8, 10).

Ymddengys y gwnai cenedloedd " eraill y Dwyrain
ddefnydd helaeth o dlysau yn yr hen amserau. Pan y
darfu i'r Israeliaid, tra etto yn yr anialwch, orchfygu y
Midianiaid, dygasant ' pob un yr hyn a gafodd, yn offer-

ynau aur, yn gadwynau, yn freichledau, yn glust-dlysau,

ac yn dorchau,' 'i gyd yn 16,750 o siclau aur' (Num.
xxxi. 50, 52) ; a lìhan y darfu Gideon eilwaith orchfygu

y Midianiaid, dymunodd ar y bobl 'roddi o bob un o

íionynt glust-dlysau ei ysglyfaeth, canys clust-dlysau aur

oedd ganddynt hwy, oherwydd mai Ismaeliaid oeddynt
hwy,' er mwyn gwneuthur ephod eilun-addolawl ; ac yr
oedd pwysau y clust-dlysau aur a ddeisyfasai yn '1 700 o

siclau aur, heblaw y colerau a'r gwisgoedd porphor y
rhai oedd am freninoedd Midian, heblaw y tyrch oedd
am yddfau eu canielod hwynt' (Barn. viii. 24, 26).

Yn y T. N. mae genym hefyd hanesion am wisgo
modrwyau, a chyffelyb addurnau. Yn nameg y mab
afradlon darlunia ein Harglwydd y tad yn gosod am
dano ' y wisg oreu, a modrwy ar ei law ' (Luc xv. 22)

;

a sonia yr apostol lago am wr yn dyfod i gynuUeidfa
Gristionogol yn gwisgo ' modrwy aur, a dillad gwychion'
(ii. 2). Mae yr apostol Paul yn cynghori'r gwragedd 'i

drefnu eu hunain mewn dillad gweddus, gyda gwylder a

sobrwydd ; nid â gwallt plethedig, neu aur neu emau,
neu ddillad gwerthfawr, ond yr hyn sydd yn gweddu i

wragedd a fo yn proffesu duwioldeb a gweithredoedd da'

(1 Tim. ii. 9, 10); ac y mae yr apostol Pedr yn eu lian-

nerch yn yr un modd (1 Pedr iii. 3, 4). Ond gellid

meddwl nad ydyw yr adnodau hyn yn Meiblau rhai

gwragedd sydd yn proffesu Cristionogaeth yn y dyddiau
presenol, neu fod eu copiau hwy o'r hen lyfr yn cynwys
gwahanol ddarlleniad.

Bod yn fodrwy neu sel ar ddeheuìaw Duw yw bod yn
anwyl iawn iddo (Jer. xxxii. 24

;
gwel hefyd Can. viii. 6;

Haggai ii. 23).

MO'LECH, Mo'loch, Mil'com, prifdduw yr Ammon^
iaid. Ilhaid ei fod yn foreu yn wrthrych addoliad,

oblegid gwarafunodd Duw i'r Israeliaid ei addoli tra yr
oeddynt etto yn yr anialwch (Lef xviii. 21 ; xx. 2-5);

ond er gwaethaf y gw'arafuniad hwn ymddangosai, oddi-

wrth yr hyn ddywed Stephan, iddynt addoli Molech yn
y difiaethwch (Act. vii. 42, 43). Adeiladodd Solomon
uchelfa ' yn y bryn sydd ar gyfer Jerusalem ' (Mynydd

.

yr Olewydd) 'i Moloch, flîeidd-dra meibion Ammon '
(1

Bren. xi. 7). Yn mhlith cyflawniadàu addoliad eilun-

addolawl yn yr hen amseroedd ydoedd yr arferiad ar-

swydus o eiddo rhieni y rhai a wnaent i'w plant, yn
feibion a merched, fyned trwy y tân i Moloch (2 Bren.

xxiii. 10). Gwna rhai esponio hyn fel pe nad arwyddai
fwy nag y gwnaent iddynt basio rhwng dau dân, er an-

rhydedd i'r eilun ; ond mae yn eithaf amlwg y llosgid

neu'r aberthid y trueiniaid annedwydd yn weithredol

(Ps. cvi. 37, 38; Jer. vii. 31 ; Ezec. xvi. 20; xxiii. 37, 39).

Mae y ddefod echrydus hon yn aml yn cael ei henwi fel

pe buasai yn gyíyngedig i addoliad Molech; ond yr oedd
yn ddefod yn addoliad Baal hefyd (Jer. xix. 5 ; xxxii.

35), ac efallai yn addoliad eilunod eraill (2 Bren. iii. 27);
Micah vi. 7). Arferid y ddefod echrydus hon gan Ahaz,
Manasseh, ac efallai freninoedd eraill (2 Bren. xvi. 3 ;

xxi. 6). Mae saf-ddelw Molech wedi cael ei darlunio fel

un o bres, ar lun dyn, a breichiau estynedig, ac yn gau
oddifewn. Yn y ceudod y cyneuid y tân ; ac yr oedd y
truenusyn yn cael ei osod yn mreichiau Ilosgawl y ddelw,

pan y trengai ynghanol arteithiau mor arswydus fel y
curid tabyrddau er mwyn boddi ei grioedd ; ond nid oes

un prawf fod y darluniad hwn yn un cymliwysiadol at

Molech yr H. D.
MOLIANT. 1. Cyfaddefiad o ragoriaethau gogon-

eddus Duw. Amlygid hyn yn gj'ffredin mewn cân.

Mae genym amryw esiamplau o hyn yn y Psalmau. Hyd
yn od yn y nefoedd darlunir ef fel yn gwisgo ffurf cân.
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íPs. cxxxviii. 1 ; Dat. v. 9 ; xiv. 3 ; xv. 3). 2. Cyhoeddi
ihagoriaethau dynion (Diar. xxvii. 2); neu ragoriaethau

djchyniygol eihmod (Dan. v. 4, 23). 3. Canrnol person

neu weithredoedd da (Deut. x. 21 ; Ps. cvi. 2). Felly

Duw yw inoliant ei bobl—h.y., y gwrthrycli a ganmolant
(.Jer. xvii. 14). Mae llywodraethwyr i fod er clod, cauniol-

iaeth, ac annogaeth y rhai a wnant ddaioni (Rhuf. xiii. 3).

Ymddengys fod mawl fel gweithred o addoliad cref-

yddol yn cael ei oô'rymu gan y gyuulleidfa yn eu sefyll

(1 Cron. xxxiii. 30 ; Ps. cxxxiv. 1 ; cxxxv. 1-3 ; Neh.

ix. 5). Yr oedd yr ystuui yma ar unwaith yn barchus,

a'r goreu er rhoddi chwareu teg i'r peirianau caiiu i

wneud eu gwaith. Er fod ofî'er cerdd yn cael eu defn-

yddio yn ngwasanaeth y denil fel y trefawyd ef gan
Dafydd a Solomon, etto nid oes genym uu hanes eu bod
yn cael ei ddefnyddio mewn addoliad crefyddol yn nghyf-

nod y cynddiluwiaid, y patrieirch, a Moses, gyd â'r

eithriad o'r gydgau a ychwanegodd Miriam a'i chym-
deithesau at gân Moses a'r Israeliaid pan y dymchwelwyd
Pharaoh a'i lu yn y Môr Coch. Mae hyn yn fwy teilwng

o sylw gyda golwg ar oruchwyliaeth Moses, pan yr ystyr-

iom gyriawnder a manyldra y cyfarwyddiadau a roddwyd
gan y deddfroddwr mawr mewn perthynas i gyflawniadau

crefyddol dan yr oruchwyliaeth hono.

Yn y T. N. nid oes un cyfeiriad at oífer cerdd fel rhai

mewn arferiad yn mhlith Cristionogion yr oes apostol-

aidd. Canu lleisiawl yw yr unig un sydd yn cael ei

enwi. Y pwnc mawr y cyfeirir ein sylw ni atto ydyw y
jjwysigrwydd o 'addoli Duw mewn yspryd a gwirionedd.'

'Canaf,' meddai Paul, 'â'r yspryd, ac â'r deall hefyd' (1

Cor. xiv. 1 5).
' Llanwer chwi â'r Yspryd,' medd efe pau

yn ysgrifenu at yr Ephesiaid, 'gan lefaru wrth eich

gilydd mewn salmau, a hymnau, ac odlau ysprydol, gan
gauu a phyncio yn eich calon i'r Arglwydd' (Epli. v. 19);

ac yn ei Epistol at y Colosiaid yr un modd dywed, 'Pre-

swylied gair Crist ynoch yn helaeth, yn mliob doethineb;

gan ddysgu a rhybuddio bawb eich gilydd mewn psalmau,

a hymnau, ac odlau ysprydol, gan ganu trwy ras yn
eich calonau i'r Arglwydd' (Col. iiL 16). ' A oes neb yu
esmwyth arno ? caned psahnau ' (lago v. 13).

Mae yr adnodau hyn yn ddigon i brofi nad ydoedd
dim oft'er cerdd yn cael eu defnyddio mewn addohad
crefyddol yn amser yr apostolion ; ac y mae hyn yn cael

ei gadai-nliau yn benderfynol gan y ftaith na chawsant

eu dwyn i niewu i'r eglwys am oesoedd wedi hyn. 'Yr

oedd yr hen dadau,' medd Dr. Jenniugs, ' mor bell oddi-

wrth arfer a chymeradwyo ofter cerdd mewn addoUad
crefyddol, fel taw prin yr addefai rhai o lionynt iddynt

gael eu defnyddio yn y gwasanaeth luddewig ; a rhodd-

ant esponiadau allegoraidd ar yr adnodau a goff'hant

hyny.' ' Geilw Sant Basil oflfer cerdd yn ddyfeisiad

Jubal, o hil Cain; a dywed Clement o Alexandria eu

bod yn well i anifeiliaid na dynion. Mae yn ymddangos
na wneid dim defuydd o oft'er cerdd hyd yn od yn yr

eglwys Babaidd yn amser Thomas Aquinas, o gylch

y flwyddyn 1250, oddiwi-th y dernyn canlynol yn ei

Çìtesü'ons: " Dan yr hen gyfraith molid Duw ag offer-

ynau cerdd ac â Ileisiau dynol ; ond uid yw yr eglwys
Gristionogol yn defnyddio off'erynau i'w foli, rhag yr
ymddangosai yn tueddu at luddewiaeth." Feliy ym-
ddengys fod cerddoriaeth off'erol wedi cael ei ddwyn i

mewn i addoliad Cristiouogol o gylch y 500 mlynedd

diweddaf, yn amseroedd tywyllaf a mwyaf Ilygredig

pabyddiaeth ' (Jennings, Jeic. Antìq. i. 283).

Mae yr ArgÌwydd Ganghellwr King, yn ei Ymófyniad
gwerthjawr i Gyfansoddiad, Lisgyhlaeth, Undeh, ac Addol-
iad yr Eglirys Gyntefig yn y Tair Ganrif gyntaf ar ol

Crist, yn dweud : 'Pau ymgynullai y gynulleidfa, y rhan
gyntaf o'r gwasanaeth a gyfiawnent oedd darllen yr Ys-
grythyrau Santaidd.' ' Yn ein cynulliadau cyhoeddus,'

medd TertuIIian, 'darllenir yr Ysgrythyrau, cenir psalrnau,

pregethir pregethau, adyrchefir gweddi' (rlian ii. tudal. 4).

Mae yn hyfryd gweled fod addoliad ein heglwysi yn y
wlad hon mor debyg i'r hyn ydoedd yn yr eglwys gynt-

efig. Dywed Lord Kiug wedi hyn :
' Gyda golwg ar

ganu eglwysig, organau, a phethau felly, ni wyddai yr
oesoedd cyntefig hyny ddira ara danynt ; oblegid nis

gellir yn rhesymol ddirnad sut y gallasent eu defnyddio
neu eu diogelu ar amserau o erledigaeth a gormes par-

haus
; y cyfan a ddisgwylieut ydoedd canu wrth fesur,

tôn, cynghanedd, a chydgord ; off'rymu i Dduw foliant

eu Ueisiau, eu gwefusau, a'u geneuau, yr hyn a ystyriai

Clemens Alexandrinus a gysgodid gan yr off'erynau cerdd

hyny a enwir yn Ps. cl., Ue y dywed, y gorchymynir ni

i'w foli â nabl, oblegid y tafod ydyw uabl yr Arglwydd ;

i'w foli â'r delyn, wrth yr hon y mae i ni ddeall y genau ;

ac i'w foli â symbalau soniarus, wrth y rhai y mae i ni

ddeall y tafod, yr hwn a swnia neu a lefara trwy daro y
gwefusau' (rhan ii. tudal. 11). Er nad ydyni ni yn der-

byn esponiad Clement ar yr adnodau hyn, etto mae yr

amgylchiad iddo osod deongliad mor annaturiol a pliell-

enig, yn ein cynysgaethu â'r prawf cryfaf nad ydoedd
cerddoriaeth off'erol y pryd hwnw (y rhan olaf o'r ail

ganrif', neu ran gyntaf y drydedd) mewn arferiad yn yr

eglwys, gan na wnaethai, os ydoedd, roddi y fath dde-

ongliad o hono.

Yn awr, pan gysylltwn ni y ddwy ffìiith hyn ynghyd,

sef nad oes un awdurd'od yn y T. N. dros ddefuyddio

off'er cerdd mewn gwasanaeth crefyddol, ac nad oeddynt
mewn arferiad yn yr eglwys am ganrifoedd wed'yn,

gellir cyraeryd hyn yn brawf penderfynol na wneld defu-

ydd o honynt yn yr eglwysi apostolaidd ; oblegid er y
gellid mewn Ilawer man ac amgylchiad daflu o'r neilldu

arferiad yr eglwysi apostolaidd fel y deuai yr eglwya yn
fwy llygredig, mae yn gwbl anhebyg y gwnaethid taflu

o'r neiUdu ott'er cerdd pan y dechreuai ddirywio, oblegid

y maent yn bethau wrth feddwl natur Iygredig dyn, a'r

rhai yn ganlynol a ddaethant i arferiad yn nghyfnod
tywyllaf pabyddiaeth.

Nid oes un Ile i ddweud fod off'er cerdd mewn eglwysi

o awdurdod ddwyfol. Nid oes un lle i amheu nad dy-

feisiad dyn ydynt—gweithred o ewyllys-addoliad—cynyg
o du dyu i wella gwaith Duw, fel pe buasai efe yn gwybod
yn well na Duw pa beth oedd a mwyaf o duedd ynddo
i feithrin teimladau defosiynol yn y fynwes, a pha beth

fyddai fwyaf cymeradwy ganddo ef fel gweithred o

addoliad. Mewn crefydd mae dyn wedi gwneud mil o

gynygion i wella gwaith Duw, ond wrth wneud hyny,

mae wedi methu yn druenus—ac yn gyflì-edin yn ei

waethu a'i ddistrywio, a hyny yn aml i'r fath raddau nes

dinystrio ei ogoniant a'i brydferthwch, a'i ddefnyddioldeb.

Mae gwiriouedd mawr yn y geiriau hyn o eiddo yr apostol

:

' Canys y mae ffolineb Duw yn ddoethach na dynion ; a

gwendid Duw yu giyfach na dynion ' (1 Cor. i. 25).
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Symledd yw un o brlf nodweddau Cristionogaeth, ac

egwyddor o'r fath bwysicaf ydyw. Mae yn hynod o

geidwadol, a dyna y rheswm dros ei defnyddioldeb. Pe
biiasid wedi glynu wrtlii yn mhob oes a gwlad, diogelasai

«glwys Crist rhag yr oll, neu y rhan fwyaf, o'r gwyradau

a'r llygredigaethau gan y rhai y mae wedi cael cymaint

o'i niweidio. Tebyga yn yr ystyr hyn i'r rheol auraidd

:

' Pa beth bynag a ewyllysioch i eraiU i wneud i chwi,

gwnewch chwithau iddyut hwy.' Mae nid yn unig yn
eiiwog o geidwadol ; y mae hefyd yn egwyddor ddiwyg-
iadol rynius. Os cymhwysir hi yn onest a doeth yn
ngoleuni goleurii gair Duw, ysgubai ymaith o'r rhan fwyaf

eglwysi lawer o arferiadau anysgrythyrol a ífynant

ynddynt, a'u hadferu yn ol i rywbeth tebyg i gyílwr

Cristionogaeth gyntefig.

Dygir offer cerdd yn aml i addoliad cyhoeddus am y
rheswm y gwnant gynorthwyo teimladau defosiynol yr
addolwyr ; ond yr ydym yn lled dybied taw rhywbeth
yn y gwrthwyneb i hyn a gynyrchir fynychaf Mae eu
meddyliau mor diieddol i gael eu cario i ffordd gan y
miwsig, fel y cwbl anghofir teimladau defosiynol. Di-
rywier cerddoriaeth offer i herformance cyhoeddus—

a

gallem hyd yn od ddyweud i musical entertainments.

Mae yn ofynol i eglwysi i edrych attynt eu hunain
rhag iddynt wneud eu hunain yn agored i gerydd yr
Argiwydd :

' Oh ragrithwyr, da y prophwydodd Esaias
ara danoch chwi, gan ddywedyd, Nesau y mae y bobl
hyn attaf á'u genau, a'm hanrhydeddu á'u gwefusau, a'u

calon sydd bell oddiwrthyf Eithr yn ofer y'm han-
rhydeddant i, gan ddysgu gorchymynion dynion yn
ddysgeidiaeth ' (Matt. xv. 7-9).

MOR. Ni ddefnyddid y gair môr gan yr Hebreaid yn
yr ystyr cyfyng yr arferir ef genym ni. Cymhwysid ef

ganddynt hwy at unrhyw gasgliad go fawr o ddyfroedd.
Galwant hwy lyn Gennesaret yn fôr Cinneroth, a llynoedd
Galilea a Tiberias yn foroedd (Num. xxxiv. 11 ; Luc v. 1

;

loan vi. 1, 18; xxi. 1). Gelwir llyn yr Asphaltites yn
'fôr heli' (Gen. xiv. 3), 'môr y rhos' (Deut. iv. 49), 'môr
y dwyrain' (Joel ii. 20), y 'mòr eithaf' (Zech. xiv. 8). Mae
hefyd ' fôr Jazer ' (Jer. xlviii. 32), ond ystyria Gesenius
hwn awdurdod pur amheus.

Arferir y gair hefyd hyd yn od am afonydd mawrion,
megis yr Euphrates a'r Nile (Esa. xix. 5 ; xxi. 1 ; xxvii.
1 ; Jer. li. 36 ; Nah. iii. 8).

Gelwir Môr y Canoldir ' y môr mawr ' (Num. xxxiv,
6, 7 ;

Jos. i. 4 ; ix. 1 ; xv. 47 ; Ezec. xlvii. 10, 15, 20),
'môr y Philistiaid' (Exod. xxiii. 31), oblegid y gorweddai
eu gwlad ar ei ymyl ; pnnx D* (C C. y mÔr eithaf; Deut.
xi. 24). Arwydda yr ymadroddion ''môr y dwyrain a'i

ben ol tua'r môr eithaf' (Joel ii. 20), ' eu hanner tua môr
y dwyrain, a'ii hanner tua'r môr eithaf' (Zech. xiv. 8),
' llywodraethu o fôr i fôr' (Ps. Ixxvii. 8), fôr Galilea â
môr y Canoldir.

MOR COCH (Y) sydd yn gorwedd rhwng y rhan
rhan ogledd-ddwyreiniol o Affrica ac Arabia. Tua'r gog-
ledd ymrana i ddwy gangen—yr orllewinol a elwir Culfor
Suez, y ddwyreiniol Cidfor Akabah neu Gulfor ^lanitic.
Rhwng y dflwy hyn y gorwedd y rhan hono o Arabia
Gerygog trwy yr hon y teithiodd yr Israeliaid ar eu
ffordd o'r Aipht i Ganaan. Mae y Mor Coch, yn ol Dr.
Biiist, yn 1280 o filltiroedd o hyd, a'r lled mwyaf ydyw
200 fìlltiroedd. Mae hinsawdd a halltrwydd y Môr

Coch bron yr un a'r môr. Mae profion yn mhob man o
gwmpas ei Janàu fod y tir wedi unwaith suddo, a chyfodi
drachefn. Mae genau y volcano yn mha un y mae tref

Aden yn gyfleuedig yn cynwys hen for-draeth. Yr ydys
yu gyffredin wedi dweud fod level y Môr Coch yn is nag
un Môr y Canoldir ; ond y mae y diweddar Mr. Robert
Stephenson wedi profi trwy fesuriad fod level y ddau yr
un \jour. Sac. Lit. Oct. 1854, voI. vii. 231).

Gelwid y Môr Coch yn Hebraeg Yam Suph (Exod.
X. 19 ; xiii. 18 ; Ps. cvi. 7, 9, 22 ; cxxxvi. 13), yr hyn a
arwydda ' Mor Chwyn.' Dyma hefyd ydoedd ei enw
Aiphtaidd (Gesen. 581); a haerid fel ffaith fod llawer
iawn o chwyn yn tyfu ynddo (Rosen. öeo^. iii. 227); ond
gwedir hyn yn bendant gan Bruce, y teithiwr enwog.
Y mae amryw amcan-dybiau wedi cael eu ffurfio gyda
golwg ar y rhesymau iddo gael ei alw yn Fôr Coch; ond
nid oes yr un ó honynt yn foddhaol. Mae pobl yn tybied
oddiwrth yr enw fod y dwfr, neu o'r hyn Ileiaf ei waelod,
yn tueddu at y coch ; ond nid oes un sail i'r fath dyb-
iaeth. Nid yw, o ran IIiw, yn gwahaniaethu oddiwrth
ddwfr rhyw íôr arall (Bruce, Trav. i, 237).

Ar ben y gangen ddwyreiniol o'r Môr Coch yr oedd
yn gyfleuedig borthladd Elath ac Ezion-geber. Oddiyno
y danfonodd Solomon longau, a llongwyr Tyrus mewn
rhan yn eu Ilywyddu, i Ophir ; y rhai a ddygasant yn ol

iddo gyíiawnder o aur, coed algumrain, a raeini gwerth-
fawr (1 Bren. ix. 26-28; 2 Cron. viii. 17, 18; ix. 10).

Cynygiodd Jehosaphat y cyfryw fasnach, ond y llongau
a ddrylliwyd. Dymunai Ahaziah ymuno ag ef yn y
fasnach hon, ond gwrthododd y cynygiad ; ond raae'r

amgylchiadau hyn yn dangos taw dyma y porthladdoedd
o'r rhai y cariai yr Hebreaid eu masnach yn mlaen a'r

Dwyrain. Ymddengys fod meddiant o Elath yn wrth-
rych uchel-gais yn yr araserau hyn (2 Bren, xiv. 22 ;

xvi. 6), gan ei fod efallai yn agoriad i'r Dwyrain.
MORGRUGYN, trychfilyn nodedig mewn amseroedd

hen a diweddar ara ei ddiwydrwydd a'i ddarbodaeth.
Arferid tybied y gwnai yn yr haf a'r cynhauaf gasglu ac
ystoriaw gronynau d, a gwenith yn benaf, fel darbodaeth
ar gyfer y gwanwyn. Ond yr ydys wedi cael allan taw
camsyniad ydyw hyn, o'r hyn lleiaf gyda golwg ar y
morgrug ag ydynt yn perthyn i Europe. Mae y mor-
grug cyn cyrhaedd eu cyflawn ffurf yn wynion, ac yn
edrych yn debyg i ronynau d, a'r gofal a ddangosant
am danynt yw yr achos o'r camsyniad cyffredin yr ydym
newydd goffhau. Nid yw morgrug yn byw ar d; cig-

fwytawyr ydynt yn benaf, gan ymborthi ar drychfilod

eraill, Yr ydys wedi tybied fod hyd yn od Solomon
wedi pleidio y syniad cyffredin mewn perthynas iddynt

;

ond er y sonia am ddiwydrwydd y morgrug, ni ddywed
ddim am eu darbodaeth :

' Cerdda at y raorgrugyn, tydi

ddiogyn, edrych ar ei ffyrdd ef, a bydd ddoeth : nid oes

ganddo neb i'w arwain, nac i'w feistroli, ac er hyny y
raae efe yn parotoi ei fwyd yr haf, ac yn casglu ei lun-
iaeth y cynhauaf' (Diar, vi. 6-8). A thrachefn :

' Nid
yw y raorgrug bobl nerthol, etto y raaent yn darparu eu
Ìluniaeth yr haf ' (xxx. 25). Ei ddyben yw nid dysgu
darbodaeth ar gyfer amser dyfodol, ond gosod pobl areu
gocheliad yn erbyn diogi presenol. Nid oes dim yn ei

eu'iau a brawf fod y morgrug yn ystoriaw d, neu ryw
ymborth arall argyfer y gauaf; darlunia hvvynt yn unig
fel yn dal ar yr adeg bresenol, gan wneud defnydd o
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dymhorau manteisiol yr liaf i gasglu ymborth pan fyddo
ainlder o h.ono. Dyma y peth mae diogiaid yn esgeuluso

wueud ; a'r esgeulusdra hwn y mae Solomon yn ei ddy-

noethi. ' Mae y geiriau wedi eu deongli fel hyn, yr hyn
ellir wneud yn naturiol, yn gymhwysiadol at y rhyw-
ogaeth Europeaidd o forgrug yn gystal ag i'r rhai na
pherthynant i'n gwlad ni. Hyd nes, fodd bynag, y cair

allan arferion morgrug gwledydd eraill, byddai yn fyr-

bwyll i haeru nad oes gan forgrug ystordai o ddarbodion

;

oblegid er y gallant yn nhymor oer y gauaf aros mewn
cyflwr gysgadrwydd digyffro, ac heb arnynt eisiavi bwyd,
etto mewn gwledydd twymach ar dymhorau gwlawog,
pan y maent efallai yn gyfyngedig i'w nythod, gallai

fod ystor o ddarbodaeth yn angenrheidiol ' (Kirby and
Spence's Entomoloçjjj, ii. 39).

' Gyda llaw,' medd Dr. Thomson, ' darllenais mewn
llyfryn a gymerai arno fod yn rhywbeth uwchlaw y cy-

fíredin, nad yw morgrng ddim yn cario gwenith neu
haidd. Bwriedid hyn fel math o esponiad ar eiriau y
gwr doeth, " mae y morgrugyn yn casglu ei luniaeth

y cynhauaf " (Diar. vi. 8). Beth sydd i'w ddweud am y
cyfryw feirniadaeth ? Dim, ond taw ffohneb ydyw. Dy-
wedwch hyn wrth yr amaethwyr yma, a hwy a chwardd-
aut yn eich gwyneb. Dweud na wna morgrug ddim
lladratta o lawr yr ysgubor ac o'r d-ystordai ! nid oes

dim fath ladron yn y tir. Gadawer mesur o hono yu
nghymydogaeth un o'u celloedd tanddaiarol, ac mewn
amser anarferol o fyr bydd yr hoU wladychfa wedi ei

gorchymyn i'w yspeilio. Gwehr rhestr lydan ddu yn
ymestyn oddiwrth y gwenith at enau eu celloedd, a chwi
syuech at yr ettaith. Fel wrth arch dewin ymddengys
})ob gronyn fel wedi cael ei gynysgaethu â thraed, a
brysia, i ttwrdd yn gyflym gyda'r fyddin symudol. Mae
yr amaethwyr yn ddidrugaredd yn gosod ar dân holl

ddinasoedd y morgrug yn nghymydogaeth eu Uoriau
dyrnu' {Tlie Land and the Boolc, ii. 262).

MO'IIIAH, rhan o wlad yn Nghanaan. Yn y rhan
yma, yr hon oedd fynyddig, yr oedd Jerusalem ; ac ar

un o'r bryniau, yr hwn a elwid yn arbenig Mynydd
Moriah, y cafodd y demi ei hadeiladu. Efallai taw ar

y bryn hwn y cynygiwyd off^rymu Isaac (Gen. xxii. 2
;

2 Cron. iii. 1).

MO'SES, brawd. Aaron a Miriam, a ieuengach o dair

blwydd na'r blaenaf, a chwedi ei eni yn ol yr amserydd-
iaeth cyffì-edin yn y flwyddyn 1571 C.C. (Exod. vi. 20

;

vü. 7). Gan y bwriedid i'w yrfa fod yn un hynod, di-

ogelwyd ef yn foreu mewn modd hynod iawn. Yr oedd
Pharaoh, brenin yr Aipht, wedi rhoddi gorchymyn am
ladd pob plentyn gwrryw a berthynai i'r Hebreaid can
gynted ag y cai ei eni. Pan welodd mam Moses fod ei

phlentyn yn un glân yr olwg arno, hi a'i cuddiodd mewn
cawell o lawfrwyn, ac a'i gosododd yn yr hesg ar fin yr
afon Nile. Ac yno y cafwyd yr arch gan ferch Pharaoh;
a phan yr agorodd hi, wele y baban a wylodd ; a hi

a gymerth drugaredd arno, ac a roddodd gyfarwydd-
iadau i'w ddiogelu ; a'r plentyn a gynyddodd, ac a fu

yu fab iddi (ii. 1-10). Efe a gafodd nid yn unig ei ddi-
ogelu, oud derbyniodd addysg, fel y dygwyddodd hi

wedi hyn i'r apostol Paul, yr hyn a ddadblygodd ei allu-

oedd meddyliol, ac a'i cymhwysodd mewn modd neillduol
ar gyfer y gwaith mawr oedd o'i flaen. ' Yr oedd Moses,'
medd Stephan, 'yu ddysgedig yn holl ddoethineb yr

Aipht' (Act. vii. 22); ac yr oedd y pryd hwnw fwy o
ddysgeidiaeth yn yr Aipht nag yn un rhan arall o'r byd.

Hi ydoedd cryd y celfÿddydau a'r gwyddonau. Aros-
odd yn yr Aipht ' gyflawn ddeugain mlynedd ' (vii. 23),

erbyn pa bryd gellir yn naturiol gasglu fod ei feddwl
wedi cwbl addfedu. Ymddengys ei fod eisoes wedi
teimlo yspryd rhyddhawr ei genedl yn gweithio o'i fewn,

a chwedi Iladd Aiphtwr yr hwn a darawsai un o'i frodyr,

a hyn yu dyfod i wybodaeth Pharaoh, fiödd o'r Aipht i

wlad Midiau. Yno y trigodd gyda Jethro, ofFeiriad neu
dywysog Midian, a phriododd Sephora ei fercli, a bugeil-

iodd ei ddefaid (Exod. ii. 11-22)—galwedigaeth yu yr
hon y cafodd gyfleusdra i gyrhaedd gwybodaeth o'r wlad
trwy yr hon yr oedd wedi hyn i arwain ei gydwladwyr.
Yma, yn Horeb, y derbyniodd ei gomisiwn i fyned at

Pharaoli ac at blant Israel, gyda'r amcan o'u harwain
allan o'r Aipht a'u cyfarwyddo i Ganaan, y wlad a
addawsid i'w tadau (iii.) Yr oedd deugain mlynedd
wedi pasio er pan ffbisai Moses o'r Aipht

;
yr oedd yn

awr yn bedwar ugaiu oed pan lefarodd. wrth Pharaoh.
Dymunai ymesgusodi rhag cymeryd arno y swydd uchel

a roddid iddo, gan ddywedyd, ' O fy Arglwydd, ni bum
wr ymadroddus, na chyn hyn nac er pan leferaist wrth
dy was ; eithr safndrwm a thafod-drwm ydwyf ' I symud
yr wrthddadl hon cafodd Aaron, ' yr hwn a fedrai lefÄru

yn groyw,' ei appwyntio yn siaradwr wrth y bobl ac

wrth Pharaoh (iv. 10-lG ; vi. 12, 30 ; vii. 1, 2, 7). Nid
oes angen am roddi rhagor o hanes Moses ; mae yn
hysbys i holl ddarllenwyr y Beibl. Ar ol dwyn yr Is-

raeliaid allan o'r Aipht, a'u harwain trwy'r anialwch am
ddeugain mlynedd, cyrhaeddodd gyda hwynt wlad yr
addewid ; a chwedi gorchfygu Sehon brenin yr Armor-
iaid, ac Og breuin Basan, a rhanu eu gwlad, yr hon a

orweddai ar y dwyrain i'r lorddonen, rhwng llwythi

Reuben, Gad, a hanner llwyth Manasseh, ni chaniatawyd
iddo groesi'r lorddonen a myned i mewn i Ganaan, oiid

gorchymynwyd ef i esgyn i fynydd Nebo, i ben Pisgah,

ac oddiyno i gymeryd golwg ar y wlad, ar ol yr hyn y
bu farw yno, a'r Arglwydd a'i claddodd ef mewn glyn
yn nhir Moab, gyferbyn a Beth-peor, ac nid edwyn neb
ei fedd ef hyd y dydd hwn. Yr ' ydoedd yn faí) ugain

mlwydd a chant pan fu efe farw : ni thywyllasai ei lygad,

ao ni ohiliasai ei ireidd-dra ef ' (Deut. xxxiv. 1-7).

Yr oedd Moses yn ddiau yn ddyn o alluoedd meddwl
mawr; yr oedd yn flaeuor ac yn ddeddf-wneuthurwr
mawr. Yn mhlith hoU oreuon yr H. D. nid ydym yn
gwybod ara neb cydfawr ag eí O'i ddihunanedd mae
genym esiampl ddyddorol. Er ei fod yn ben ar genedl
Israel, ni ddefnyddiodd y cyfleusdra oedd ganddo i

ddyrchafu ei deulu ei hun : er ei fod o Iwyth Lefi, sef-

ydlodd yr offeiriadaeth yn nheulu ei frawd Aaron ; nid

oedd ei feibion ei hun a'u disgynyddion ond Lefiaid yn
uhig (1 Cron. xxiii. 12-17),

Gall yr ymddengys rhai o'i gyfreithiau i ni yn rhy
lym, ac eraill yn rhy ddibwys ; ond dylid cofio fod gwa-
hanol ddeddfau yn taro gwahanol gyflyrau cymdeithas.

Gallai deddfau a fyddent yn anmherffaith a gormesol
rnewn gwlad fel yr eiddom ni, yr hon sydd wedi dyfod

yn dalaeth sefydledig a iawn-drefnedig, fod yn eithaf

cymhwys i bobl anwybodus, anfedrus, ac hanner barbar-

aidd. Mae y cyfryw bobl yn gofyn ara ddeddfau o natur
mwy caeth a lluddiasol : maent yn hanfodol angenrheid-
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iül er eu diogelwch, ae er mwyn cadw trefa ac atnddiífyn

eu iawnderau. Yn awr yr oedd yr Israeliaid wedi cael

eu darostwng i gaethiwed yn yr Aipht, a gwyr pawb
fod gan y gaethwasaeth ddylanwad darostyngol iawn,

yn ddealltwriaetliol a rnoesol, ar gymeriad dyn ; a geUid

dysgwyl y byddai cenedl o gaethion newydd ei rhyddhau
yn aflonydd ac afreolus. A'r cyfryw yn ddiau ydoedd
yr Israeliaid yn yr anialwch, fel yr ymddengys oddiwrtli

eu mynych duchan a'u gwrthryfel ; a'r unig ddeddfau
a sicrhasant ufudd-dod a threfn ydoedd rhai llym ac

attaliol, ac o natur eithaf pendant. Gall fod deddfau
yn llyni, ond os ydynt yn angein-heidiol uid ydynt i gael

eu cyfrif yn greulon neu anghyfiawn.
Er y dichon rhai o ddeddfau Moses ymddangos i ni

yn llyni, ac yn enwedig y dull o weini cosb marwolaeth
troseddwyr, etto o'r tu arall yr oedd llawer o ddynol-
iaeth mewn amryw o honyot: dynoliaeth yr edrychwn
yn ofer am dani yn nghyfreithiau cenedloedd eraiU mewn
cyffelyb gyflwr cymdeithasol— raegis y deddfau perth-
ynol i ddinasoedd noddfa, er diogelwch purdeb morwynig
bennywaid, lliniariad caethwasaeth, diogeliad dyeithriaid

rhag gormes, darpariaeth ar gyfer y tylodion, diogeliad

y weddw, y didad, a'r dirieni.

Cyfeirlr yn aml at y gorchymyn i ddifodi y Canaan-
eaid fel un yn cael ei nodweddu gan íiiwr greulondeb

;

ond dylid cofio taw 'eiddo yr Arglwydd yw y ddaiar'
(Ps. xxiv. 1), ac y gall ei rhoddi i'r sawl a fyno. Yn yr
arferiad o'i ben-arglwyddiaeth gallasai eu dinystrio trwy
bla, daiargryn, neu ddiluw. Mae y cyfryw farnedig-
aethau wedi cael eu tywallt yn mhob oes ; ac yr oedd
cwbl ddinystr y Canaaneaid gan yr Israeliaid, a'i hys-
tyried mewn cysylltiad â Llywydd y cyfanfyd, yn weith-
red o'r un natur, gan na wnai y gwahaniaeth yn yr
offerynau un gwahaniaeth yn natur neu gymeriad y
weithred ; a chyda golwg arni hi, yn gystal a ff'yrdd

eraiU o ddinystrio, nid oes hawl gan un creadur dynol i

ddweud wrtli Dduw ' Pa beth a wnei di ?
' Ond y mae

çlwy ystyriaeth ag sydd yn myned yn mhell i gyfiawnhau
ymddygiad Duw yn yr amgylchiadau dan sylw :

—

1. Yr oedd y Canaaneaid yn hiliogaeth ddrygionus
iawn, Eilun-addoliaeth, godineb, a phob llaesfoesedd, a
Uawer math o ffieidd-dra a ffynent yn eu plith i raddau
echrydus, ac yr oeddynt trwy eu drygioni wedi tynu
digofaint ar eu penau, a gwneud eu hunain yn agored i

güsbedigaeth.

2. Yr oedd eu difodiad yn angenrheidiol er cyflawni
amcan Duw wrth ddewis Israel yn bobl neillduol iddo
ei hun, a'u gwneud yn geidwaid y wir grefydd, a'u hap-
pwyntio i'w throsglwyddo i lawr o genedlaeth i genedl-
aeth, Pe gadawsid y Canaaneaid yn y wlad buasent yn
bur sicr o lygru yr Israeliaid, eu hudo i eilun-addoliaeth,

ac i bob raatli o drythyllwch, ac felly wneud yn ofer

aracan Duw, Dyma mewn gwirlonedd ydoedd y can-
lyniad o arbed rhan o'r Canaaneaid (Exod. xxiii. 31-33

;

xxxiv. 10-17; Deut. vii. 1-6; Barn. ii. 7, 10-13; Ps.

cvi. 34-39).

MUL, eppil asyn a chaseg
; gelwir eppil ceffyl ac asen

yn Saisoneg yn Mnny. Y mul ydyw y mwyaf o'r ddau,
gan y tebyga yn fwy i'r ceffyl o ran ymddangosiad a
maintioli na'r asyn ; mae'r hinny, o'r tu arall, yn fwy
tebyg o ran maintioli ac ymddangosiad i'w fam, yr asen.
O'r ddan, y mul ydyw yr un fegir fwyaf, gan ei fod yn

galetach ac yn gryfach, ac yn mhob ystyr yn fwy cym-
hwys ar gyfer marchogaeth, tynu, a dwyn beichiau.

Mae y mul yn fwy hir-hoedlog na'r ceffyl neu'r asyn, yn
llai agored i afiechyd, ac yn fwy galluog i weithio. Mae
hefyd yn gyflym iawn ar ei droed, ac yn gyffredin y
barnwr goreu ar ei symudiadau ei hun [Edin. Encyc.
' MazoIogy,' xiii. 469). Yr oedd cyfrif mawr yn cael ei

wneud o fulod gan yr hynafiaid. Sonia Dafydd am ei

ful ei hun (2 Bren. i. 33). Marchogai Absalom, a'i feib-

ion eraiU hefyd, ar fulod (2 Sam. xiii. 29 ; xviii. 9).

Solomon a farchogodd ar ful ar ddydd ei goroniad (1 Bren.
i. 33) ; a bu ganddo wedi hyu nifer o honynt (iv. 28 ;

X. 25). Felly yr oedd gan Ahab hefyd (xviii. 5). Pobl
Togarmah a farchnattent yn ff'eiriau Tyrus â meirch, a
marchogi(jn, a mulod (Ezec. xxviii, 14), Dygodd yr
luddewon gyda hwynt ar eu dychwehad o Babilon 245
fulod (Ezra ii. 66), Defnyddiai y Persiaid fulod i gario.

llythyrau trwy y wlad (Esther viii. 10). Mae Susiana
yn parhau i fod yn enwog am ei mulod (Layard, Nin.

and Bah. 449). Gwneir llawer o ddefnydd o honynt
mewn gwledydd lle mae'r ff'yrdd yn greigiog a myn-
yddig. Cedwir llawer iawn o gylch yr AIps, ar y gogledd
i Italy, ac yn y Pyrenees, rhwng Ffrainc a'r Hisbaen.
Yn Hispaen defnyddir hwynt i dynu cerbydau gan bobl

o'r radd uchelaf

MWS'TAPtD-HAD. Arferai yr Hebreaid diweddaraf
gydmaru rhywbeth diarebol o fychan a dibwys i had
mwstard. Yn ol yr arferiad hon dywed ein Harglwydd :

' Cyffelyb yw teyrnas nefuedd i ronyn o had mwstard,
yr hwn a gymerodd dyn ac a'i hauodd yn ei faes, yr hwn
yn wir sydd leiaf o'r hoU hadau ; ond wedi iddo dyfu,

mwyaf un o'r Ilysiau ydyw, ac y mae efe yn myned yn
bren, fel y mae adar y nef yn dyfod ac yn nytlm yn ei

gangau ef' (Matt. xiii. 32). ' Ni ddysgwylir,' medd
Ilosenmüller, 'gywirdeb Ilythyrenol mewn cydraariaeth

ddiarebol. Ni ddylem gan hyny synu fod had mwstard
yn cael ei enwi fel y lleiaf o'r holl hadau, er y gwyddys
yn dda fod hadau llai i'w cael' (Rosen. Bot. 104). ' Had
mwstard ' sydd ymadrodd diarebol am y gronyn lleiaf

o beth.

Er nad ydyw had mwstard gyda ni ond tyfu i fod yn
blanigyn, ond yr oedd rhywogaeth o'r sinapi, o'r hyn
lleiaf yr hyn a ddeallai y Dwyreinwyr dan yr enw hwnw,
yr hwn a dyfai i faintioli pren, fel yr yraddengys oddi-

wrth i'ai adroddiadau a wneir gan Lightfoot a Buxtorf o

ysgrifeniadau y rabbiniaid—dynion ag na wneir eu drwg-
dybio fod yn bleidiol pan y dygwyddo eu tystiolaeth

tfafrio ysgrifenwyr y T. N. (Campbell, Gospels, iv. 104).

Efallai taw hwn yw y pren a farna Proffeswr Royle
fod yr un a'r Sahidora piersica, a elwir yn Arabic yn
hliardal, yn Hebraeg chardal, yn ngogledd-orllewin

India yn lcharjal, ac yn ganlynol fel yr yraddengys yr un
a aru'apt, yr hwn a gyfieithir hhardalo yn y cyfieithiad

Syriaeg. Dywedir ei fod yn tyfu yn nghymydogaeth
Daraascus a Jerusalem, ar lanau y Môr Marw, ac ar lanau

Llyn Gennesaret. Fel y canlyn y gorphena ei i-esymiad:
' Wrth ddiweddu, ymddengys i mi, wrth gymeryd pob
peth at eu gilydd, fod y Salüidora persica yn fwy cym-
hwys nac un pren arall sydd wedi cael ei enwi i gyfatteb

i holl gynwysiad y ddaraeg a lefarwyd ar ei bwys, yn
enwedig os cyraerwn i ystyriaeth ei enw a'r syniadau

yn ei gylch yn Syria. Cawn ynddo hedyn bychan, yr
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hwn, pan heuir ef raewn tir gwrteithiedig, a dyf i fynu

ac yn llawn o ddaU. Gan fod hwn a blas Uym-dost amo,
fel yr hedyn, efaUai y defnyddid ef fel relish, fel y gwneir

BALYIDORA PKR8:CA.

â nmstard a cress gyda ninau. Natur y planigyn ydyw
tyfu i fod yn bren ; ac feUy ffurfia blanigyn mawr, neu
bren pum troedfedd ar hugain o uchder, dan yr hwn y
gaU dyn ar geífyl sefyU, Ue mae y tir a'r hinsawdd yn
ffafriol. Cynyrcha amryw gaugenau a dail, yn mysg y
rhai gaU adar y nefoedd gysgodi, yn gystal ac adeiladu eu
nythod. Mae iddo enw yn Syria ag eUir ei ystyried yn
draddodiadol o'r amserau boreuaf, ac o ba un y mae y
Groeg yn gyfieithiad cywir. Mae yr un blas ar ei hadau
ac sydd ar ein mwstard ni, a defnyddir hwynt i'r un
dyben ; ac mewn gwlad Ue nad yw coedydd yn aml

—

h.y., glanau Llyn Tiberias—dywedir fod digonedd o'r

coedydd hyn; hyny yw, yn y gymydogaeth Ue Uefarwyd

y ddameg. Os ychwanegwn hefyd fod y planigyn hwn
i'w gael o Damascus i Benrliyn Comorin, ac o Gulfor
Persia i Senegambia, ni welwn ei fod yn gymhwys iawn
i esponio cydmariaeth arwyddhmiol o athrawiaeth yr
efengyl, yr hon, er nad oedd iddi ar y cyntaf ond ychydig
ganlynwyr, a ymdaenai yn y diwedd yn eang a pheU'
\jour. Sac. Lit. April, 1849, 270, 277, 282).

MYNYDD. Mynyddau a arferir jm yr Ysgrythyr
mewn gwahanol ystyron ffigurol. Y rhai canlynol ydyw
ychydig o honynt : 1. Y bobl a drigant mewn gwlad
fryniog neu fynyddig (Ezec. vi. 2, 3). 2. Teml Jeru-
salem, yr hon oedd wedi ei hadeUadu ar fryn, Bryn
Moriah (Esa. xx. 39 ; 2 Cron. iii. 1). 3. Eglwys Dduw
yn cael ei chydmaru i Fynydd Sion, a'r hon sydd gadarn,
sefydledig, amlwg, a defnyddiol yn y byd (Ps. ii. 6 ; Esa.
ü. 2 ; xi. 9) a'r hon, fel mynydd mawr a leinw yr hoU

ddaiar, pan y cesglir pob cenedl at Grist (Dan. ii. 35,

44, 45). 4. Rhwystrau mawrion ar ffordd Uedaeniad
teyrnas Crist (Esa. xL 4 ; xli. 15 ; xHx. 11 ; Zech. iv. 7).

5. Y manau Ue yr addoHd eilunod, a'r rhai oeddynt yn
aml ar fryniau a Uefydd uchel eraiU (Ezec. xviii. 6, 11),

6. Eilunod a addoHd yn y cyfryw lefydd, neu unrhyw
beth yr ymddiriedom ynddo yn Ue Duw (Jer. iü. 23.)

8. Llefydd o nerth ac awdurdod mewn teymas. Gelwir
Samaria yn fynydd mewn rhan ar gyfrif hyn, ac mewn
rhan oblegid ei bod wedi ei hadeiladu ar fryn (Amos iv. 1

;

vi. 1 ; 1 Bren. xvi. 24). Gelwir BabiÌon yn fymjdd
oherwydd ei mawr aUu ; yn fynydd dinystriol oblegid

Uethu y cenedloedd o amgylch ; ac yn fynydd llosg

oblegid cael ei Uosgi yn y diwedd gan dâu, ac edrychai

yr ysbwrial fel mynydd llosg (Jer. H. 25).

MY'RA, un brif ddinasoedd Lycia, ar forlan dehau-
orUewinol Asia Leiaf. Yma y symudwyd Paul o'r Uong
a berthynai i Adramyttium, yn yr hon yr oedd wedi
morio o Csesarea, i long o Alexandria, yr hon oedd yn
hwylio i Rufain (Act. xxvii. 2, 5, 6). Yr oedd Myra yn
im drefydd pwysicaf Lycia ; ac nid ymddengys fod

amser wedi gwneud nemawr niwed i'w gweddUlion. Mae
y chwareudy yno y mwyaf a'r goreu a adeUadwyd yn
Asia Leiaf; mae Uawer o'r dramwyfa o'i gwmpas yn
aros, yn gystal a rhan eang o'i corniced proscenium. Mae
y beddau yn gyffredin yn fawrion iawn, ac y mae am-
ryw honynt yn brydferth iawn. Mae y cerfwaitli yn
perthyn i'r cyfnod goreu am droi allan waith a nod-

weddid gan symledd, naturioldeb, a phrydferthwch

cyfartaledd {Bib. Sac. viii. 873).

MYRE,, cynyrch Uysieuol ; ond oddiwrth pa blanigyn

y ceir ef, a pha un a ydyw yn dyferu yn naturiol o'r

pren, neu ynte mewn canlyniad i agenau yn cael eu tori

ynddo, yr un fath a choedydd gum-resins eraiU, ydynt

amgylchiadau yn nghudd mewn dirgelwch. Mae y
myrr goreu yn dyfod o Abyssinia, ond yr hyn a gawn
ni sydd yn cael ei ddwyn o'r India Ddwyreiniol, ac a

gynyrchir ar forlan ddwyreiniol Arabia Ddedwydd.
52
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Weithiau y mae yn gynwysedig o dalpau o lawer Uun
;

weithiau ar lun dagrau, o liw coch-felyn, yn agos i fod

yn annhryloew, ac yn frau, yn tori fel gwydr, ac yn
hawdd ei chwalu yn hoiodwr. Mae y blas yn chwerw ac

yn tynu at y peraroglus, ac y mae iddo arogl cryf, neiU-

duol, ond nid anhyfryd.

Y son cyntaf am fyrr yu yr H. D. sydd yn Gen.

xxxvii. 2.5, yn yr hanes am frodyr Joseph yn ei werthu
i'r Ismaeliaid :

' A dyrchafasant eu Uygaid, ac a edrych-

asant, ac wele fintai o Ismaeliaid yn dyfod o Gilead, yn
niyned i waered i'r Aipht, a'u camelod yn dwyn llysiau,

a balm, a myrr' (Gen. xxxvii. 25). Yr oedd yn un o'r

pethau a gyfansoddent yr anrheg a ddanfonodd Jacob i

Joseph tra etto heb wybod pwy ydoedd, a sonia am dano
fel pe cynyrchasid ef yn Nghanaan : 'Cymerwch o ddewis
ffrwythau y wlad yn eich Uestri, a dygwch yn anrheg i'r

gwr, ychydig falm, ac ychydig fêl, lysiau a myrr, cnau ac

almonau' (xhii. 11). Yr oedd yn un o'r prif beraroglau

a ddefnyddid wrth barotoi yr olew santaidd ar gyfer

eneinio y tabemacl (Exod. xxx. 23-33). Cyfeirir yn
aml atto yn y Caniadau (i. 13 ; iii. 6 ; iv. 14 ; v. 1, 5, 13).
' Arogl myrr, aloes, a chasia, sydd ar dy hoU wisgoedd,'

medd y Psahnydd pan yn annerch y Messiah (Ps. xlv. 8).

' Mi a fwgderthais fy ngwely â myrr, aloes, a synamon,'
meddai y buttain wrth y gwr ifanc annoeth (Diar. vii. 1 7).

Arferid puro y bennywaid a fwriedid ar gyfer gwely
Ahasferus brenin Persia, ' chwe mis raewn olew myrr, a
chwe mis mewn peraroglau ' (Esther ii. 1 2). Ymddengys
fod myrr yn Averthfawr fel anrheg : cyfansoddai ran o'r

anrhegion a gyflwynodd y magi i'r baban lachawdwr:
'Ac wedi agoryd eu trysorau, hwy a offrymasant iddo
anrhegion, aur, a thus, a myrr' (Matt. ii. 11). Priod-

olai yr henafiaid gymaint o nerth iddo fel yr oeddynt yn
tybied y gaUai dyn ddyoddef unrhyw gymaint o boen ar

ol gwneud defnydd o hono. EfaUai mai dan ddylanwad

y grediniaeth hon y darfu i'r milwyr a gymerasant ran
yn nghroeshoeUad ein Harglwydd roddi iddo ' fyrr ac

aloes ynghymysg,' yr hyn, fodd bynag, ni chymerai—nid,

fel y tybir yn gyffredin, i'r dyben o'i wneud yn Uai
teimladwy o boen, oblegid dengys eu hoU ymddygiad
tuag atto ddiffyg cydymdeimlad, ond er mwyn ei gynnal
dan ingoedd y groes, rhag y suddai danynt yn rhy
gynnar, ac y terìynid ei ddyoddefiadau yn gynt nag y
dymunent. Cyfrifid myrr fel un yn meddu gaUu gwrth-
bydrawl, a dyna y rheswm paham y defnyddid ef i ber-
eiddio cyrph meirwon. 'A myrr ac aloes ynghymysg,
tua chan pwys,' y pereiddiodd Nicodemus gorph yr lesu
(loan xix. 39).

Yr enw Hebraeg am y sylwedd liwn ydyw lìü (rao?-),

oddiwrth yr hwn y mae y gair myrr wedi deiUiaw, a'r

hwn sydd wedi cael ei dderbyn i mewn i hoU ieithoedd
Europe, yn hen a diweddar, ac y mae yn myned yn
mheU tuag at brofi ei fod yr un ag ef Defnyddid myrr
yn yr hen amserau fel meddyginiaeth ; ac yn bresenol
ystyrir ef yn ddefnyddiol ar gyfer amryw o glefydau
(Thomson, Mat. Med. i. 682; ii. 166; JJnnca.n, Dispen-
satorii, 317; Eosen. Bot. 160).

MYRTWYDD, planigyn nodedig am ei ddail pryd-
ferth tywyU-wyrdd dysglaer, ei flodau eira gwyn, a'i

arogl per. Gyda ni adwaenir ef fel blodeuyn ; ond
pan sonir am dano yn yr Ysgrythyrau enwir ef bob
amser yn bren (Neh. viii. 15; Esa. xU. 19; lv. 13; Zech.

i. 8, 10, 11). Yn y Morea, dywed Mr. Emerson, teithiwr
gwybodus, iddo ' deithio am oriau trwy wlad anwrteith-
iedig, tra y ffürfiai ffbrestydd y myrtwydd gysgod uwch
ei ben, wedi eu cuddio yma ac acw â blodau gwyn teg,

ac yn goUwng allan ar bob symudiad yr atoglau pereidd-

Myr.TWYni).

iaf, tra y cynyrchai ei ddail tywyll Uyfn gysgod oerawl s.

thlysni' (Emerson, Letters from tJie JEçjean, i. 113). Yn
bresenol gwelir ef yn aml yn tyfu yn Mhalestina, Syria,

a'r gwledydd cymydogaethol.

MYS'IA, talaeth ar ogledd-orllewin Asia Leiaf, a

chwedi ei rhanu oddiwrth Europe gan yr Hellespont.

Hynodid hi gynt am ei ffwrythlondeb ; a phe cai ei

gwrteithio yn briodol byddai yn un o'r parthau hyfrytaf

yn Asia Leiaf (Rosen. iii. 11). 'Ac wedi myned heibio i

Mysia,' aeth Paul a'i gymdeithion i waered i Troas, ac

oddiyno yr aethant i Macedonia (Act. xvi. 8, 11, 12). Yr
oedd Pergamus, sedd un o'r saith eglwys at ba rai y
danfonodd Crist genadwi'i trwy ei was loan, yn ddinas

berthynol i Mysia (Dat. ii. 12).

N

NA'DAB. [Abihu.]
NA'HUM, un o'r prophwydi bach, ac yn perthyn i

Elcos yn Galilea. Nid yw beirniaid yn cyduno gyda
golwg ar yr amser y darfu iddo brophwydo ; ond y dyb
fwyaf cyffredin yw, taw yn nheyruasiad Hezeciah. Gwna
rhai gyîeirio ei brophwydoliaeth yn fwy neiUduol at amser
goresgyniad Judah gan Sennacherib, brenin Assyria. Ar
ol darluniad goruchel o'r Jehofah, testun mawr ei broph-

wydoliaeth ydyw dinystr Ninifeh ac ymerodraeth Assyria.

Darlunia hyny mewn duU grymus a bywiog fel mai prin

y rhagorir arno gan feistri penaf areithyddiaeth.

NA'IN, dinas Ue dygodd Crist fab y weddw i fywyd
fel yr oeddynt yn ei gario i'w gladdu (Luc vii. 11-15).
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ì

Mae yn awr wedi dirywio a suddo í bentref bychan, yr
hwn a orwedd ynghylch tair miUtir i'r deheu-orllewin i

Fynydd Tabor, a cheidw yn yr Arabic ei enw Nein
(Robinson, jRes. iii. 226).

NA'IOTH, lle yn, neu yn agos i Ramah, lle yr aeth

Samuel gyda Dafydd, a Ile trigasant am dymhor, ond o

ba le y íìbdd Dafydd pan y daeth Saul yno i'w ddal

(1 Sam. xix. 18-24 ; xx. 1).

NAPH'TALI, chweched mab Jacob, a'r ail o Bilhah

gwasanaeth-ferch Rachel (Gen. xxx. 7, 8). Wrth ei fen-

dithio dywedodd Jacob :
' Naphtali fydd ewig wedi ei

goUwng, yn rhoddi geiriau teg'(xUx. 21). Gallai hyn
arwyddo weithgarwch a Uedneisrwydd y llwyth hwnw

;

ond gweU gan rai gyfieithiad y Deg a Thriugain, yr hwn
a ddarllen íel hyn :

' NaphtaU sydd bren wedi ymsaethu
allan, ac yn dwyn cangenau teg ;' ac felly arwyddai
ífrwythlondeb a chynydd y llwyth hwnw : ond nid yw
yr acen Hebraeg yn cyfiawnhau y darlleniad yma, ac

nid yw yn gwahaniaethu nemawr oddiwrth fendith

Joseph yn yr adnod nesaf Pan ddaeth Israel allan o'r

Aipht, yr oedd y Uwyth hwn yn gynwysedig o 53,400
wyr yn medru rhyfela (Num. i. 43) ; ond Ueihausant

yn yr aniahvch i 4.5,400 (xxvi. 50). Yr oedd eu hetif-

eddiaeth ar hyd ochr Libanus, a thua gorllewin dyfroedd
Merom a Uyn Tiberius, ac yr oedd yn ífrwythlon iawn
(Jos. xix. 32-39). Ond caniattasant i'r Canaaneaid gadw
Bethunath a Beth-semes, dwy o'u dinasoedd, ar y teler o

fod iddynt dalu teyrnged iddynt (Barn. i. 33). Darfu idd-

ynt hwy a'r Zebuloniaid ymladd dan lywyddiaeth Barac,

eu cydwladwr, gyda dewrder hynodfawr yn erbyn byddin
Jaban yr ieuaf ; a than Gideon darfu iddynt, mewn
cysylltiad â llwythi ei-aill, ymlid y Midianiaid (Barn. iv.

6, 10 ; V. 18 ; vii. 23). Wedi ei gynhyrfu gan Asa,

darfu i Benhadad brenin Syria wneud difrod arswydus
yn ngwlad Naphtali (1 Bren. xv. 20). Cafodd y Naph-
taliaid eu caethgludo gan Tiglath-pileser brenin Assyria

(2 Bren. xv. 29).

NARCIS'SUS. Yn Rhuf xvi. 11 dywed Paul :
' An-

nerchwch y rhai sydd o dylwyth Narcissus, y rhai sydd
yn yr Argiwydd.' Yr oedd yn Rhufain ar yr amser yma
ddau berson enwog o'r enw yma—un oedd ' wr rhydd

'

a dewis-ddyn yr Ymerawdwr Claudius, ac yn eithaf

adnabyddus, a chanddo ddylanwad mawr arno, a'r hwn
osodwyd i farwolaeth gan Nero yn o.c. 54, yn fuan ar

01 marwolaeth Claudius, ac yn ganlynol cyn i'r epistol

hwn gael ei ysgrifenu. Yr oedd y Ilall yn ddewis-ddyn
Nero, a'r un efallai y cyfeirir atto yma. Cafodd y Nar-
cissus hwn ei osod i farwolaeth gan Galba (Conybeare,
ii. 119). Pa un a ydoedd y person y cyfeirir atto yn
Gristion nid yw yn ymddangos, serch fod y Groegiaid
wedi ei wneud yn esgob Athen. Gallasai rhai o'i gaeth-
ion neu ei wyr rhyddion fòd- yn Gristionogion, ac nid
yw yr annerchiad o angenrheidrwydd yn ei gynwys e£
Gallai nad arwydda ragor na'r Cristionogion yn ei d.
NAT'AF ('T[lD3) un o'r sylweddau yn arogl-darth arogl-

ber yr luddewon (Exod. xxx. 34). Dyma yr unig adnod
lle cyfarfyddir â'r gair, a chyfieithir ef yn Saisoneg a
Chymraeg yn stacte. Mae y gair nataf wedi cael ei

gyfieithu mewn amrywiol flfyrdd, ac nid ydym yn medru
penderfynu pwy sylwedd ydoedd. Ni wyddys dim sicr

am dano.

NATHAN'AEL. [Apostolion, Bartholomeus.]

NAZ'AREAID, personau, gan nad pa un ai gwrryw-
aid neu fennywaid, cyflwynedig mewn modd neillduol

i wasanaeth Duw dros dymhor penodedig, neu dros
fywyd. Yn ystod tymhor ei adduned nid oedd dim
rhyddid gan y Nazaread i yfed gwin na diod gadarn,
na finegr o un math, na sugn grawnwin, na bwyta
grawnwin irion na sychion—dim, mewn gair, ag oedd
wedi ei wneud o'r winwydden, o'r dincod hyd y bilionen.

Nid oedd ellyn i gyffwrdd ei ben, ond yr oedd rhyddid
iddo adael i gudynau gwallt ei ben i dyfu. Nid oedd i

ddyfod yn agos at ' gorph marw,' ac nid oedd i ymhalogi
wrth ei dad, neu ei fam, ei frawd, neu ei chwaer, os

byddai un o honynt farw.

Os byddai i ryw ddyn farw yn ei ymyl yn ddisymwth,
a halogi pen ei Nazareaeth, yr oedd i eillio ei ben ar
ddydd ei buredigaeth, ar y seithfed dydd ; ac ar yr
wythfed dydd yr oedd i ddwyn dwy ddurtur, neu ddau
gyw colomen, i ddrws pabell y cyfarfod ; ac yr oedd yr
offeiriad i offrymu un yn bech-aberth, ac un yn boeth-

offrwm, a gwneud cymod drosto, am yr hyn a becho
wrth y marw, ' a santeiddied ei ben ef y dydd hwnw ; a
neilldued i'r Arglwydd ddyddiau ei Nazareaeth, a dyged
oen blwydd yn off'rwm dros gamwedd, ao aed y dyddiau
cyntaf yn ofer, am halogi ei Nazareaeth e£'

Pan fyddai tymhor ei adduned ar beu, yr oedd y Na-
zaread i gael ei ddwyn i ddrws pabell y cyfarfod, a dwyn
yn offrwrn drosto i'r Arglwydd un hespwrn blwydcl, yn
boeth-aberth, ac un hespin flwydd yn bech-aberth, ac un
h-wrdd yn aberth hedd : cawellaid o fara croyw hefyd,

sef teisenau peilliaid wedi eu tylino mewn olew, ac afr-

Ilad croyw wedi ei heneinio ag olew, a'u bwyd offrwm
a'u diod offrwm. Ac yr oedd i eillio ei ben wrth ddrws
pabell y cyfarfbd, a chymeryd blew ei ben a'u rhoddi ar

y tân a fyddo dan yr aberth hedd. Ac yr oedd yr
oífeiriad i gymeryd palfais o'r hwrdd wedi ei berwi, ac

un deisen groyw o'r cawell, ac \m afrllad gi'oyw, a'u

rhoddi ar ddwylaw y Nazaread, ac yna yr oedd i'w cy-

hwfanu hwynt ger bron yr Arglwydd; ac wedi hyny
gallai y Nazaread yfed gwin. ' Dyma gyfraith y Na-
zareaid' (Num. vi. 1-21).

Mae yn debygol nad ydoedd Nazareniaid yn lliosog

yn mhlith yr Israeliaid. Yr oedd yr arferiad yn cynwys
mesur blinderus ac anghyfleus o hunan-wadiad, ac nid

oedd neb dan rwymau neillduol i ymostwng i'r trefn-

iadau. Yr unig esiampl bendant a gawn ni yn yr Ys-
grythyr yw Samson (Barn. xiii. 7). Golyga rhai taw
Nazaread ydoedd loan Fedyddiwr, ond mae yr adnodau
ar ba rai y mae y dyb yn sylfaenedig (Luc i. 15 ; vii. 33)

yn annigonol i'w phrofi. Mae yn amheus genym pa un
ai addunedau Nazareaidd oeddyut addunedau Paul (Act.

xviii. 18), a'r pedwar gwr a enwir yn xxi. 23-27; ond
gwel Gal. iv. 7 ; Amos ii. 11, 12.

NAZ'ARETH, dinas yn Galilea, Ile y trigai rhieni ein

lachawdwr, a Ile dygwyd ef i fynu (Luc ii. 4, 5, 39, 51
;

iv. 16). Yn y T. N. yn unig yr euM'ir y lle. Ni chyfar-

fyddir â'r gair yn yr H. D. nac yn Josephus. Er yn
iaith yr Ysgrythyr y gelwir y Ile yn ddinas, efallai nad
ydoedd ond pentref bychan a distadl (Robinson, iii. 196).

Ymddengys cwestiwn Nathanael, 'A ddichon dim da
ddyfod o Nazareth?' (loan i. 46) fel yn arwyddo rhyw
beth gwaeth na distadledd. Galwai yr luddewon y
Cristionogion boreuol j'n Nazareaid, yn amlwg mewii



NEAFOLTS. 412 NEHEMl'AH.

íFordd o ddirmyg (Act. xxiv. 5). Daeth y crefyddwyr

byny ac oeddynt am gymysgu Cristionogaeth ag ludd-

ewaeth i gael eu galw wedi hyny yn Nazareaid.

Mae tref bresenol Nazareth, a elwir yn Arabic En-
Nasirah, yn gorwedd mewn cwm bychan hyfryd, ac yn
amgylchedig o bob tu gan fryniau, un o ba rai allasai yn
hawdd fod y man lle yr arweiniwyd lesu gan ei gyd-

drefwyr, pan y ' dygasant ef hyd ar ael bryn yr hwn yr

oedd eu dinas wedi ei hadeiladu arno, ar fedr ei fwrw ef

bendramwnwgl i lawr ; ond efe, gan fyned trwy eu canol

hwynt, a aeth ymaith' (Luc iv. 28—30). Er nad yw rnor

dlawd yr olwg arni a Uawer o bentrefi eraill, nid oes

dim yn darawiadol yn ei hymddangosiad. Mae y tai yn
gyffredin wedi eu hadeiladu o geryg. Mae eu nenau yn

.NAZAllKTn.

wastad ac heb y crwn-dyrau ag ydynt mor gyffredin yn
Jerusalem a dehau Palestina. Adeiladau y mynachdy
perthynol i'r mynachod Franciscan, yn cynwys Eglwys
Ladinaidd y Cyfarchiad, ynghyd a u gwahanol gynteddau
wedi eu hamgylchu gan furiau cedyrn

; y Casa Nuova,
neu y ta adeiladwyd gan y mynachod ar gyfer Uettya
dyeithriaid, a'r deml Fahometanaidd, ydynt y rhai a
dynant fwyaf o sylw ymwelwyr (Eobinson, Ees. iii. 183,
186; Wilson, ii. 91, 92).

Cyfrifa Dr. Eobiuson drigolion Nazareth fel y canlyn :—Groegiaid, 1040; Pabyddlon Groegaidd, 520; Lladin,
480; Maronites, 400; Mahometaniaid, 680; y cyfan, 3120
Res. iii 185). ^ ^

NEAP'OLIS (Ne'« noX.?, Dinas Neyyydd), porthladd
ar forlan dwyreiniol Macedonia. Efe oedd borthladd
Philippi, yr hon ydoedd ddeng milltir i fynu yn y wlad.
Yraa yr aeth yr apostol Paul gyntaf i Europe (Act
XVI. 1 1 ; Conybeare, i. 309).

NEBA'IOTH, mab hynaf Ismael, ac un o'r deuddeg
tywysog neu benau y Ilwythau a ddisgynasant oddi-
wrthynt (Gen. xxv 13, 16, 18; 1 Cron. i. 29). Ym-
ddengys taw am un o'r deuddeg llwyth hyn y dywedir
'iddynt breswylio o Hafilah hyd Sur, yr hon sydd o
flaen yr Aipht, ffordd yr ai di i Assyria.' Ymddengys
hyn yn cyfeirio yn eglur at Arabia, fel y wlad a drigienid
gan y gwahanol Iwythi disgynedig oddiwrth Ismael, yn
mhlith y rhai yr ydym wrth reswm i gynwys disgynydd-
ion Nebaioth. Ail fab Ismael oedd Cedar; a dywed
Esaiah, pan yn son am ogoniant dyfodol yr eglwys:
' HoU ddefaid Cedar a ymgasglant attat ti, hyrddod
Nebaioth a'th wasanaethant ' (Ix. 7). Dengys yr adnod
hou fod eu holl gyfoeth yn gynwysedig yn benaf mewn

defaid ; ac yn ganlynol mae yn debyg taw
Ilwythi symudol oeddynt. Mae ysgrifen-

wyr paganaidd yn son am y ISÎa/BaTaîot a'r

NabatîBÌ (Nabatheaid), enwau wedi deilliaw

yn debygol oddiwrth Nebaioth yr Hebreaid.
Tybir yn gyffredin y trigianent Arabia Ger-
ygog : gesyd Ptolemy hwynt yn Arabia
Ddedwydd. Jerome, gan ganlyn Josephus,
a ddywed fod yr holl wlad o'r Euphrates
hyd y Môr Coch yn cael ei galw hyd y
dydd heddyw yn Nabathsea, yr hon sydd
ran o Arabia.

NE'BO, un dduwiau Babilon (Esa. xlvi.

1), ac hefyd Assyria. Nid ydyw ei gymer-
iad a'i briodoleddau yn cael eu hegluro yn
eglur iawn. Cafwyd saf-ddelwau Nebo,
sydd yn y British Ifuseum, mewn ystafell

yn nghongl ddeheu-ddwyreiuiol y crugyn
yn Nimroud. Yn Borsippa yn agos i Babi-
lon yr oedd, fodd bynag, teml fwyaf Nebo,
yr hon ydoedd bron mor enwog a theml
gymydogaethol Bel-merodach yn Babilon.

Yr oedd yn gysylltiedig â phob un o'r

temlau hyn dwr, yn yr hwn y cedwid arch
neu babell y duw. Mae twr y deml yu
Babilon, yn cynwys arch Merodach, yn cael

ei ddesgrifio yn gyflawn yn argraph Nebu-
chodonosor, ac yn un am yr hon y rhydd
Herodotus ddarluniad mor hynod yn ei

hanes am deml fawr Belus yn Babilon.

Twr y deml yn Borsippa, yr hon a gynwys arch neu
dabernacl Nebo, a'r hwn adeiladwyd yn ol duU y saith

cylch, ydyw yr adeilad hynodfawr, gweddillion yr hwu
sydd yn aros hyd heddyw, ac yn dwyn yr enw Birs
Nimroud (Rawlinson, Herodot. i. 638).

Mae yr enw Nebo yn myned i mewn i gyfansoddiad
amryw o enwau Caldeaidd, megis Nabo-polassar, Nabo-
nassar, Nebu-chodonosor, Nebu-zaradan, Nebu-shasbau,
Samgar-nebo, &c.

NE'BO, Mynydd. [Abarim].
NEBU-CHODON'OSOR [Babel].
NEHEMI'AH, tirshatha, neu lywodraethwr Judah,

dan lywodraeth Persia. TruIIiad i Artaxerxes Lawhir,
brenin Persia, ydoedd wedi bod cyn hyny ; ond ar ol

clywed yr hanes am Judah, fod ' y gweddillion, y rhai a
adawyd o'r gaethiwed yno yn y dalaeth, mewn blinder

mawr a gwaradwydd ; mur Jerusalem wedi ei ddryllio,

a'i phyrth wedi eu llosgi â thân,' cafodd genad gan y
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brenin i fyned i Jerusalem i'w hadeiladu. Yr oedd hyn
yn yr 20íed flwyddyn o deyrnasiad Artaxerxes, ynghylch
445 o flyneddau cyn Crist, ac y mae i sylwi arno, oddeutu
pedwar ugain a deg o flyneddau ar ol dychwellad yr
luddewon o Babilon, dan Zorobabe], ar gyhoeddiad
Cyrus, yr hwn oedd yn 536 C.C. (Neh. xi. 3 ; ii. 1-8).

Yr oedd Ezra yr offeiriad yn y wlad y pryd hwnw, a

chwedi dyf'od ynghylch tair blynedd ar ddeg cyn hyny
gyda mintai newydd o luddewon o BabUon (Ezra vii.

1, 6-8 ; viii. 1-20), ac yr oedd wedi cynyrchu diwygiad
yn mhHth ei frodyr gyda golwg ar eu priodasau, gan fod

ilawer o honynt wedi priodi gwragedd dyeithr o fysg y
cenedloedd paganaidd o'u cwmpas (ix. 10). Nid cynt

y darfu Nehemiah gyrhaedd Jerusalem nag y trefnodd

îesurau er adeiladu muriau Jerusalem (Neh. ii. 11-20;
iii.), a chariwyd y gwaith yn mlaen yn llwyddianus
ynghanol gwrthwynebiad mawr oddiwrth elynion (iv. 6)

;

ond er i'r muriau gael eu cwblhau, a bod y ' ddinas yn
eaug a mawr, ac ychydig bobl ynddi, a'r tai nid oeddynt
wedi eu hadeiladu' (vii. 4 ; xi. 1, 2). Cariwyd yn mlaen
yn awr y gwaith o ddiwygiad crefyddol gan Ezra a
Nehemiah (viii. 9, 10). Arosodd Nehemiah yn y wlad

y 25ryd liwnw ynghylch deuddeg mlynedd ; ond yn y
32íed flwyddyn i Artaxerxes, dychwelodd i Persia ; ond
yn mhen amser cafodd genad yr aU. waith gan y brenin
i fyned i Jerusalem (xiii. 6, 7) ; ac ar ei ddychweliad
cafodd fod llawer o bethau afreobis wedi cymeryd lle

yn mhlith ei gydwladwyr, yr luddewon, ac ymroddodd
yn awr i'w diwygio (xiii. 7-31). ' Mae yn ansicr,' medd
Davidson, 'pa cyhyd yr arosodd yn llys Artaxerxes,
oud dengys Havernrick nas gallasai fod uwchlaw naw
mlynedd, a thybia iddo ddychwelyd o gylch y flwyddyn
424 c.c. Efallai i'w ail weinyddiaeth barlaau ynghylch
deng mlynedd, hyny yw, tua diwedd teyrnasiad Darius
Nothus (xii. 22), neu c.c. 413 neu 412. Felly darfu i'w

weinyddiaetli barhau efallai ynghylch pedair neu bum
mlynedd ar hugain' (Horne, ii. 697). Mae hyn oll yn
eithaf posibl, ond gorphwys ar sylfaen bur deneu ; a
gwelir nad yw y rhifau roddir yma yn cyfatteb yn gwbl
i'w gilydd.

Nid oes un rheswm i amheu nad Nehemiah oedd
awdwr y llyfr a ddug ei enw. I'r darllenwr Cymreig
'gall hyu ymddangos yn ddiamheuol oddiwrth y rhag-
ymadrodd :

' Geiriau Nehemiah mab Hachaliah ' (i. 1)

;

ond er y goddef y geiriau gwreiddiol y cyfryw gyfieith-

iad, y tebygolrwydd yw, yn ol y defnydd a wneir o'r

ymadrodd Hebreaidd mewn adnodau eraill, megis 1 Bren.
xi. 41 ; 1 Cron. xxix. 29, y dylai gael ei gyfieithu yn
' Actau Nehemiah.' Ond er nas gellir ystyried hyn yn
brawf taw Nehemiah oedd yr awdwr, mae genym brof-

ion uniongyrchol taw efe a ysgrifenodd y rhan gyntaf o
hono, oblegid trwyddo i gyd arfer yr ysgrifenydd y person
cyntaf (i.-vii.) Yn x. 28-39 defnyddia hefyd y person
cyntaf yn y rhif liosog, ac yn xii. 27-43 defnyddia y
person cyntaf yn y rhif unigol ; ac yn xiii. 6-31 cawn
yn sicr Nehemiah yn ysgrifenu drachefn. Gan fod y
y llyfr yn dwyn profion fod cymaint o hono wedi ei
ysgrifenu ganddo, ac nad oes dim yn y rhanau eraiU i'w
luddias i'w hysgrifenu hwythau "hefyd, yr ydym yn
barnu fod genyra hawl i ystyried y cyfan fel yn deilliaw
oddiwrtho. Nid yn aml y geUir dwyn yn mlaen brofion
mor gryfion o awduraeth unrhyw hen Iyfr.

Yr oedd y Nehemiah a ddychwelodd o Babilon gyda
ZorobabeI yn berson gwahanol iawn oddiwrth destun yr
erthygl hwn. Gan iddo gael achlysur i weled dadfeiliau

Jerusalem, nis gallasai yn awr fod dan 110 o flyneddau o

oed, ac felly heb fod yn gymhwys iawn i weini fel trulliad

yn jrr ugeinfed flwyddyn o Artaxerxes.

NER'GAL, eilun perthynol i'r Cuthiaid, y rhai oeddynt
Iwyth o'r Caldeaid neu y Persiaid. Gelwid dau o dywys-
ogion Nebuchodonosor o barch iddo yn Nergal-sharezer

(2 Bren. xvii. 30 ; Jer. xxxix. 3).

NERO, un ymerawdwyr Rhufain ; ac er na chyfar-

fyddir á'i enw yn y T. N., mae mynych gyfeiriad etto fel

ymerawdwr. Er nad oedd ond dwy ar bymtheg oed pan
ganlynodd Claudius, o.C. 54, cariodd y Ilywodraeth yn
mlaen mewn ífordd a sicrhaodd iddo gymeradwyaeth
cyfí'redinol ; ond wedi hyn daeth i fod yn un o'r tywys-
ogion mwyaf creulon a gormesol, ac yn un o'r dynion
mwyaf diwerth a dirmygedig—anghenfil o ddrygioni a

ífolineb. Ynghylch y flwyddyn O.C. 64, dodwyd dinas

Bufain ar dân, a Ilosgwyd rhan fawr o honi ; a chyhuddid
ef o fod yn awdwr y trychiueb. ' Er mwyn dystewi y
swn cyfiPredinoI hyn,' medd Tacitus, 'perodd Nero i eraill

gael eu cyhuddo, a gweinyddodd gosbau arteithiol ar y
bobl hyny a ífieiddid ar gyfrif eu drwg-weithredoedd, a'r

rhai a adwaenid yn gyflTredin wrth yr enw Cristionogion.

Derbyniasant eu henw oddiwrth Christus, yr hwn, dan
deyrnasiad Tiberius, a osodwyd i fiirwolaeth fel drwg-
weithredwr gan y i'haglaw Pontius Pilat. Gwnaeth yr

heresi ddinystriol hon, serch cael ei rhwystro am ychydig

amser, dori allan drachefn, ac ymdaenu, nid yn unig

dros Judea, flpynonell y drwg, ond cyrhaeddodd y ddinas

hon, i ba un y Ilifa o bob cyfeiiyd pob petli ffiaidd a

chywüyddus, a Ile derbyniant ddiogelwch a chefnogaeth.

Ar y cyntaf ni chymerid neb mewn dalfa ond y sawl a

gyífesent eu bod o'r sect hon ; wedi hyny deuid o hyd i

dyrfa fawr trwyddynt, y rhai oll a gondemniwyd, nid yji

gymaint am y trosedd o osod y ddinas ar dân ag am eu

gelyniaeth tuag at ddynoIryAv. Trefhid eu dienyddiad

mewn fath fodd a'u gwnai yn agored i wawd a dirmyg.

Gwisgid rhai mewn crwyn anifeiliaid gwylltion, a rhwyg-
wyd hwynt yn ddarnau gan gwn ; croeshoelid rhai ; eraill,

wedi eu dwbio á sylweddau Ilosgawl, a osodwyd i f/nu

fel goleuadaü yn y nos, ac a losgwyd felly i farwolaeth.

Gwnaeth Nero ddefnydd o'i erddi ei hun fel chwareufan

ar yr achlysur yma, a chymerodd ran yn nifyrwch y
circus, gan sefyll yn y dyrfa fel edrychwr yn ngwisg
cerbydwr, a chan brydiau eraiU yru cerbyd ei hun ; hyd
nes yn y diwedd i'r dynion hyn, er mewn gwirionedd

yn euog ac yn haeddu cosb, ddyfod yn wrthrychau tos-

turi fel pobl a ddinystrid, nid er mwyn Ues y cyhoedd,

ond yn unig i foddio creulonder un dyn.'

At Nero, dan yi- enw Cesar, y darfu Paul appelio pan

y cynygiodd Ffestus ar iddo fyned i fynu i Jerusalem, a

chael ei farnu yno am y pethau y cyhuddid ef o honynt
(Act. XXV. 9-12). Er mwyn cario'r appêl hwn at yr

awdurdod uchaf y cymerwyd ef i Rufain. Efallai taw
at Nero, dan yr enw Uew, y cyfeiria yr apostol yn y
geiriau hyn :

' Ac mi a waredwyd o enau y Ilew' (2 Tim.

iv. 17). Dano ef y dyoddefodd yr apostol ferthjrdod,

pan, yn ol swn traddodiad cyflPredin, y torwyd ei ben.

Daeth gormes a chreulonderau Nero i fod mor ddireswm
o chwymllyd ac annyoddefol fel y darfu y Ilengoedd yn
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y talaethau gyfodi mewn gwrthiyfel yn ei erbyn, a

throdd ei gyfeillion ei hun a'i wenieithwyr eu cefnau

arno. Wedi ei yru i anobaith nwydwyllt, bu farw yn
druenus dan ei law ei hun, o.c. 68, ar ol teyrnasu pedair

blynedd ar ddeg.

NET'ER. -)n:3 {neter) yn y ddwy adnod Ue ceir ef

(Diar. XXV. 20 a Jer. ii. 22) a gyfieithir yn y C. C. yn
nür, mewn canlyniad yn ddiau i'n cyfieithwyr fod yn cael

eu camarwain gan debygolrwydd yr enw. Oud nid nür
neu saltpetre masnach ydyw neter : natron yr henafiaid

ydyw, a carhonate of soda yr amser presenol. Ceir ef yn
ei gyflwr natur pur ya nhiroedd yr Aipht, Syria, a

gwledydd eraiU ; ac yn ganlynol mae wedi cael ei alw
yn mineral allcali. Mae Uynoedd natron yr Aipht yn
hynod o enwog. Ceir digonedd o hono yn nwfr y môr
ac mewn planigion glanmorawl. Defnyddir ef mewn
ineddyginiaeth, i wneud gwydr, ac y mae yn un o elfenau
sebon. A dyma reswm dros eiriau Jeremiah :

' Canys
pe byddai it' ymolchi â natron (C. C. niir), a chymeryd
it' lawer o sebon ; etto nodwyd dy anwiredd ger fy

raron, medd yr Arglwydd Dduw ' (Jer. ii. 22). Nid yw
y cyfeiriad yn Solomon mor eglur :

' Fel fiuegr ar natron
(C. C. nitr), felly y mae yr hwn sydd yn canu caniadau i

galon drist' (Diar. xxv. 20). Os tywelltir finegr ar
nati'on, neu carbonate of soda, gwna y carhonic acicl iddo
ddianc, gan gynyrchu ewyniad hyfryd. Efallai, ynte,
taw yr ystyr yw fod miwsig cân yn cynyrchu cyffroad
neu ysgafnder hyd yn od mewn calonau trymion gan
dristwch.

NETH'INIAID. Darlunia rhai ysgrifenwyr hwynt fel

caethweision y tabernacl a'r deml, ac y maent yn olrhain
eu dechreuad i fynu at y Gibeoniaid a gondemniodd
Josua, fel cosb ara y twyll a arferasant tuag atto 'i dori
cynnud, ac i dynu dwfr i d Dduw' (Jos. ix. 23); ond
nid ydym yn gweled un rheswm yn y Beibl i gasgíu mai
caethion oeddynt, neu fod eu dechreuad oddiwrth y
Gibeoniaid. Y cyfeiriad cyntaf a gawn ni attynt yn
Ezra viii. 20, lle dywedir i ' Dafydd a'r tywysogion osod

y Nethiniaid yn ngwasanaeth y Lefiaid
;

' ond pa un ai

hwn oedd eu happwyntiad gwreiddiol nid ydym yn
gwybod, na chwaith pa wasanaeth oeddynt i'w gyflawni
i'r Lefiaid. Nid oes dim son am danynt, hyd nes ar ol

dychwehad yr luddewon o Babilon. Yn mhhth y caeth-
ion a ddychwelasant gyda Zorobabel yr oedd nifer o
Nethiniaid (Ezra ii. 4.3-54, 58) ; ac yn mhen dros dri-
ugain mlynedd a deg ar ol hyny fe ddaeth ' o'r fan elwir
Casiphia' 520 o Nethiniaid (viii. 17-20)—amgylchiadau
sydd yn dangos eu bodolaeth fel dosparth cyn y caeth-
'iwed. Yr oeddynt mewn ffaith yn ddosparth digon
pwysig i gael eu henwi gyda'r offeiriaid a'r Lefiaid a
phlant gweision Solomon, yn gystal a'r sawl y dywedir
y trigent yn eu dinasoedd (ii. 70 ; Neh. xi. 3), yr hyn
nid yw yn cyduno yn gwbl ar drychfeddwl o'u bod yn
gaethweision y deml.

NEWYDDIAN (Neo(^uToç), un newydd gael ei hlanu
ynyr eglwys ; un newydd gael ei ddychwelyd i'r ffydd
Gristionogol. Nid oedd y cyfryw un i gael ei wneud yn
esgob, rhag yr ymchwyddai ac y syrthiai i brofedigaeth
diafol (1 Tira. iii. 6).

^

_
NIB'HAZ, duw yr Afiaid, yr hwn, y dywedir, a gai

ei addoH ar lun ci (2 Bren. xvii. 31).
NICODE'MUS, Pharisead, a llywydd yr luddewon.

yr hwn a gj'fenwir gan ein Harglwydd ó êiSáa-Ka\oç roû

'la-pai'i\, dysgawdwr Israel, efallai ar gyfrif ei enwogrwydd
fel dysgawdwr (loan iii. 1, 10). Tybir yn gyff'redin ei

fod yn aelod o'r Sanhedrim, ond nid oes dim prawf
digonol dros y dybiaetli. Mae braidd yn hynod nad oes

dim un o'r efengylwyr ond loan yn ei goffhau, a phob
tro yr enwa ef sonia am dano fel y ' disgybl a ddaeth at

lesu hw nos. Rhwng ein lachawdwr ac ef y bu yr ym-
ddiddan hynod a gotìíbeir yn loan iii. 2-21. Pan y
danfonodd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion swyddogion i

ddal ein Harglwydd, a phan fethasant a'i ddwyn, a plian

ddaugosasant y fath chwerwder yspryd tuag atto, efe

ydoedd y gwr a safodd i fynu drosto, gan ofyn: ' A ydyw
ein cyfraith ni yn barnu dyn, oddieithr clywed ganddo
ef yn gyntaf, a gwybod beth a wnaeth efe ?

' (vii. 32,

45-53). Pan groeshoehwyd ein Harglwydd, ymunodd
ef a Joseph o Arimathea (yr hwn oedd ddisgybl i'r lesu,

eithr yn guddiedig, rhag ofn yr luddewon) i gladdu ei

gorph (xix. 38-42). Dywedir i aelodau eraill y San-
hedrim, pan glywsant fod Nicodemus wedi ei fedyddio,

ei droi ef allau o'i swydd seneddol, a'i droi allan o'r

synagog ; ond cymerodd GamaHel, ei gefnder, ef gyd ag
ef i'w d yn y wlad, lle bu fyw weddill ei ddyddiau, ac

a gladdwyd yn anrhydeddus yn ymyl Stephan y diacon.

Priodohr i Nicodemus efengyl ffugiol, ac a elwir gan rai

yn Actau Pilat ; ond y mae yn eglur ei bod wedi ei an-

urddo â forgery.

NICOLA'IAID, dosparth o bersonau a gyfeirir attynt

yn y genadwri a ddanfonodd lesu Grist trwy ei was
loan at eglwys Ephesus :

' Ond hyn sydd genyt ti, dy
fod ti yn cashau gweithredoedd y Nicolaiaid, y rhai yr
wyf fi yn eu cashau ' (Dat. ii. 6) ; a thrachefn, yn y gen-
adwri a ddanfonodd at eglwys Pergamos :

' Felly y mae
genyt tithau hefyd rai yu dal athrawiaeth y NicoÌaiaid,

yr hyn beth yr wyf fi yn ei gashau ' (ii. 1 5). Mae yn
deilwng o sylw nad oes yu y genadwriau a ddanfonwyd
at y bum eglwys arall yr un cyfeiriad at nag athraw-

iaeth nac arferiadau y Nicolaiaid ; fod eu gweithredoedd
yn rhai a gaseid gan eglwys Ephesus ; ac nid oedd dim
ond eglwys Pergamos wedi cael ei heintio â'u hathraw-
iaeth, ac nad oedd hyd yn od o'r aelodau ond ychydig
gwedi eu heintio â hwynt. Oddiwrth yr amgylchiadau
hyn, yn gystal ag oddiwrth y ffaith nad oes dim son am
danynt yn yr un man arall yn y T. N., y mae yn naturiol

casglu nad oedd y Nicolaiaid wedi ymdaenu Uawer yn yr
eglwysi.

Dywedir gan rai ysgrifenwyr boreuol fod y Nicolaiaid

wedi disgyn oddiwrth Nicolas, un o'r saith diacon (Act.

vi. 5) ; ond mae eu hanesion yn anhebygol a chroes-

ddywedawl, fel nad oes dim dibyniaeth i gael ei osod

arnynt. Mae genym hawl i obeithio, serch y cyfryw

draddodiadau, i Nicliolas barhau i ddwyn y cymeriad a

ragdybir yn y dewisiad a wnaed o hono gan yr eglwys

yn Jerusalem i lanw swydd diacon. Mae dechreuad a

daliadau y Nicolaiaid yn nghudd mewn mawr dywyllwch.

NICOP'OLIS, dinas yn yr hon yr hysbysa Paul Tim-
otheus yr oedd wedi penderfynu gauafu (Tit. iii. 12);

ond pa un ai hon oedd y Nicopolis ar yr afon Nessus, yr

hon oedd y pryd hwnw y terfyn rhwng Thrace a Mace-
donia, ac yn ganlynol yn cael ei chyfrif weithiau fel yn
perthyn i Macedonia, er yn pertliyn yn briodol i Thrace

;

neu Nicopolis yn Epirus, ar gyfer Ámbracia, nis gallwn
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ddweud yn benderfynol. Dywed y tanysgriíiad i'r epistol

iddo gael ei ysgrifenu o 'Nicopolis, yn Macedonia.' Dy-
%ved Theodoret, 'Nicopolis sydd ddinas yn Tlirace, yn
agos i Macedonia' (Lardner, Works, vi. 321). Tybia
Jerome taw Nicopolis yn Epirua ydoedd (vi. 324). Cy-
mer Conybeare yn ganiataol mai y Nicopolis y cyfeiria

Paul atti oedd y ddinas o'r enw hwnw yn Epirus

:

' Cymhwysai ei sefyllfa hi tuag at fod yn ganolbwynt
gweithrediadau ar y dalaeth gylchynol, ac yno y gallai

yr apostol gymeryd teithiau at yr eglwysi hyny ag yd-
oedd wedi eu ffurfio mewn amser boreuach.' Sylfaeuwyd

y ddinas hon gan Augustus, er coífa parhaus am fuddug-
ohaeth Actium, a sefai ar saüe y gwersyll a feddienid

gan filwyr y tir cyn y frwydr hono. Yr ydym yn deall

oddiwrth hanesion teithwyr diweddar fod y gweddiUion
ar y fan yn parhau i ddwyn tystiolaeth i eangder a
phwysigrwydd'dinas buddugohaeth' (Conybeare, ii. 481).

NILE, afon fawr yr Aiplit, ac uu o'r afonydd hynotaf
yn y byd. Yr oedd ífynonehau yr afoii hou yn destun
cywreinrwydd mawr, a Uawer o amcan-dybiau
yn rahhth yr hynafiaid ; ac nid ydynt wedi
bod yn llai felly mewn amseroedd diweddar.

Yn Ithartoum, prifddinas Nubia, y mae aber
dwy o gangenau mawrion y Nile, y rhai a
elwir y Nile Las a'r Nile Wen. Tybiai Mr.
Bruce, y teithiwr Abyssiniaidd enwog, ei fod

ef wedi darganfod Hygad yr afon hynodfawr
hon, ac yn gynwysedig o dair o ífrydiau

mawrion yn nghanol mynyddau 4000 o droed-

feddi uwchlaw level y môr, ac yn gyfieuedig,

yn ol ei gyfrifiad ef, yn o 10° i 11° N. laL, a.

36° i 37° -Ë'. /o7iq. Hon oedd gangen Las neu
ddwyreiniol y Nile, ac yr oedd ei thardd-fan

wedi bod yn hir yn adnabyddus. Ymwelwyd
â hwynt y tro cyntaf gan y Jesiiit J'ortuguese,

Fatlier Lobo, ac wedi hyny gan Bruce (Wilkin-

son, Herodot. ii. 36). Hon, trwy yr holl ganol

oesau, ac i lawr hyd yr amser presenol, a gyf-

rifid y gwir Nile ; ond gwyddys yn awr fod y
gangeu Wen neu orUewinol yn fwy ac yn hwy.
Yn 1861-63 cychwynodd y Cadbeniaid Speke
a Grant er mwyn darganfod gioir darddiad yr

afon, ac ar ol taith auturiaethus yn groes i ranau mewnol
Canolbarth Aíírica, o forlan Zanzibar, chwiliasant lanau

gorllewinol a gogleddol y llyn mawr i ba un y rhoddasant

yr enw Yictoria Nyanza, a'r hwn a ymestyn o yn agos

lat. 0° 20' N. i 2" 50' g., ac o long. 31° 30' i 35° E., ac

uwchlaw y môr 3740 o droedfeddi. Mae y Nile Wen
yn tarddu o'r llyn mawr yn y Eipon Falls, lat. 0° 20' N.,

long. 'ò'ò° 30' E., mewn afon 150 o latheni o led, ac yn
rhedeg oddiyno mewn cyfeiryd gogledd-orllewinol tua

Gondokoro. CesgHd ar y cyntaf, pan gyrhaeddodd y
newydd hwn Loegr, fod gwir lygad y Nile wedi ei ddar-

gantbd o'r diwedd. Ond gan fod Cadben Speke wedi
catil hysliysrwydd gan y trigohon am fodolaeth llyn mawr
araU, â pha un y tybid f'od gan y Nile ryw gysylltiad,

teimlid gan ddaiaryddwyr, ar ol rhagor o ystyriaeth, fod

gryn dywyllwch yn pai'hau i amgylchu y cwestiwn. I

cliwalu yr amheuon hyn, treiddiodd Mr. (yn awr Syr)
Scunuel Barker a'i wraig i anialdir AíFrica, ac ar ol dy-
oddef llawer o galedi, cyrhaeddasant yn Mawrth, 1864,
lanau y Uyn a adwaenir yn awr wrth yr enw Albert

Nyanza (neu Luta Nzigé y trigoHon). Gehir symu i

fynu ddarganfyddiadau Syr Samuel yn y geiriau can-
ynol

: Mae tarddle y Nile (cybeUed ag y gwyddys yn
bresenol) yn y gronfa fawr hon o ddyfroedd, o ba un y
disgyn i'r Yictoria Nyanza. Llenwir y Uynoedd hyn
gan amryw ffrydiau, y rhai a godant yn mynyddau uchel
canolbarth Affrica, ac a gynorthwyir gan wlawogydd
trymion y tymhor gwlawog. Ac ni raid i ni ddim synu
fod afon fawr fel y Nile yn cael ei diwaHu gan foddion
cydmariaethol mor fychain, pan y cofiom nad oes dim Uai
na 233 o ddyddiau mwy neu lai gwlyb yn y rhan wlawog
o'r wlad.

Ond er taw y gaugen Las neu ddwyrelniol yw y leiaf
o'r ddwy, hi yw yr un sydd yn feddianol ar wir nodwedd-
ion y NUe, gan y cynwys yr un Uaid-bridd du, ac y gwna
yr un gwasanaeth pan orHfa y tir. Mae i'r afon Wen,
o'r tu arall, gymeriad hoUol wahanol, ac nid yw ei dyfr-
oedd yn meddu y gaUu íîrwythlonawl am ba un mae y
Nile yn enwog ; a dyma efallai yw y rheswm paham mae

GOLTOFA AR Y NILB.

y gangen Abyssiniaidd wedi cael ei hystyried yn Avir

íFynonelI y Nile (WiIkinson, Herodot. ü. 30).

Ar ol uniad cangenau dwyreiniol a gorllewinol y Nile

yn Khartoum, mae yr afon imedig hon yn Ilifo am 1500

o fiUtiroedd tua Môr y Canoldir. Mae yn amgylchiad

hynod nad oes un dyferyn o ddwfr, gyd ag un eithriad

(sef yr afon fechan Albara, neu y Tacazze, yr hon sydd

mor fas fel y gellir ei rhydio ar y tymhor sych), yn disgyn

i'r afon yn ystod y 1500 milltir hyny.

Yr amgylchiad hynotaf mewn cysylltiad â'r NUe ydyw
ei gorlifiad blyneddol dros wlad yr Aipht. Heb un
arwydd rhagrybuddiol mae y dwfr yn myned yn goch a

Ileidiog, ac yn graddol orlifo ei geulanau, ac yn Ilifo

dros y wlad oddi amgylch ; a chwedi cyrhaedd ei uchder

mwyaf, cilia yr un mor raddol o fewn i'w derfynau arferol,

ac adfeddiana ei ymddangosiad clir a dysglaer. Yr
achosion o'r ymddangosiad yma ydyw y gwlawogydd ac

sydd yn disgyn ar amserau penodol yn Abyssinia a

gwledydd eraiU trwy ba rai y rhed cyn cyrhaedd yr

Aipht. Gwelir y cyfnewidiad yn nghynydd yr afon ya
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niwedd Mehefin, a chynydda mewn maintioli am dri mis,

gan gymeryd y chAvech mis canìynol i ddychwelyd i'w

maintioli arferol. Yn Assonan, neu y rhaiadr cyntaf,

cyfyd 40 troedfedd, yn Tliebes 35, ac yn Rosetta 3^_ o

droedfeddi. Nid yw yn parhau yn ei huchder mwyaf a

lleiaf ond dros dri neu bedwar diwmod. Yn ystod amser

y gorhfiad yn mis Medi mae yr Aipht yn edrych fel môr,

yn yr hwn yr edrych y dinasoedd a'r trefydd fel cynifer

o ynysoedd ; ac yu union ar ol treiad y dyfroedd mae y
tyfiant yn ddirfawr a'r tir yn fí'rwythlon._ Cygynted ac

y cyfyd yr afon mae yn disgyn ar y gwrteithiwr i lanhau

y dyfr-íFosydd, y rhai a agorir yn mis Medi i dderbyn y
Jhf-ddwfr, ac a geuir eilwaith er mwyn ei gadw pan fyddo

yr afon wedi gostwng.

Ar ddiwedd dyfíryn yr Aipht, Ue mae y mynyddau yn

rhanu, mae agoriad trwy y gadwyn orllewinol ar hyd yr

hwn yr arweinir dyfroedd y Nile i dalaeth berthynol i'r

Aipht a elwir Fayoum. Yma yr oedd yn gyfíeuedig lyn

dirfawr, i wasanaethu fel dwfr-gronfa er dyfrhau y wlad

pan na fyddai y lUf wedi codi yn ddigon uchel, ac fel

drain pan fyddai y tir wedi cael ei orhfo, ac felly yn
diogelu cydbwysedd priodol ar wahanol dymhorau.

DAULLS O KNEÜAU Y MLK.

Lhfai y NUe gynt i Fôr y Canoldir trwy amryw
eneuau. Cydunai hen ysgrifeuwyr i gyfrif saith (Esa.

xi. 15), trefu y rhai, a dechreu o'r dwyrain, oedd fel y
canlyn :— 1. Y genau Pehisiac neu Bubastite ; 2. Y
Saîtic nevi Tanitic ; 3. Y Mendesian ; 4. Y BucuUc neu
Phatmetic ; 5. Y Sebennytic ; 6. Y Balbitine ; 7. Y
Canopic neu Heracleotic. Enwir eraiU gan rai ysgrifen-

wyr, ond yr oeddynt yn Uai pwysig.

Y genau Balbatine ydyw un presenol Rosetta, a'r un
Phatmetic ydyw un presenol Damietta. Gwaith dynion
ydyw rhan isaf y ddwy gangen hyn. Y ddau enau hyn
o'r Nile, y rhai ydynt waith dyn, ydyw yr unig rai sydd
yn aros yn bresenol ; mae y UeiU wedi naiU ai myned o'r

gohvg, neu hwy sychant yn y rhan fwyaf o lefydd yn
ystod yr haf (Wilkinson, Herodot. ii. 26).

Mae dwfr y Nile dipyn yn Ueidiog, ond y mae yn
haeddu y ganmoliaeth roddir i'w felusder. Mae dyeithr-
iaid yn dueddol i yfed yn ormodol o hono ar y cyntaf, a
phrofant yn aml dipyn o anghyfleusdra yn eu rhanau
mewnol mewn canlyniad (Robinson, lies. i. 24). Mae
pereidd-dra hynod dwfr y Nile, a'r cyfrif mawr wneir o
hono gan drigolion y wlad, yn gosod awch Uym ar eiriau

Moses : 'A bydd blin gan yr Aipht yfed dwfr o'r afon'

(Exod. vii. 18 ; Harmer, Obs. iii. 541).

Yn yr Ysgrythyrau gelwir y Nile yn Silior (Jos. xiii.

3 ; 1 Cron. xiii. 5 ; Esa. xxiii. 3 ; Jer. ii. 18), yr hwn a
arwydda du, mewn cyfeiriad at leidiogrwydd yr afon

(Geseuius, Lex. 818). Nid yw yn anheilwng o sylw taw
dyma y darluniad roddir o gangen Abyssiuiaidd y Nile,

yr hon, yn ol Wilhinson, a ddylai ei gyfieithu du ac nid
glas, afon ddu (WiUànson, Ancient Êgyptians., ii. 20).

Gelwir hi hefyd, fel yr Euphrates, mewn tìbrdd o ragor-

iaeth yr afon (Gen. xli. 1 ; Esa. xU. 15 ; xix. 5). Yr
ydym yn bai'uu hefyd taw y Nile yw yr afon a elwir

afon yr Aipht (Jos. xv. 4 ; 2 Bren. xxiv. 7). [AiPHT,

Afon _y?-.]

NlM'BOD, mab Cus, ac wyr Ham
; y cyntaf a enwir

fel breuin yn yr Ysgrythyr. ' Efe a ddechreuodd,' medd
yr Ysgrythyr, 'fod yn gadarn ar y ddaiar. Efe oedd
heliwr cadarn ger bron yr Arglwydd' (Gen. x. 8, 9).

Nid yw hyn i gael ei ystyried yn fai ynddo. Mewn am-
seroedd boreuoì, pan yr oedd poblogaeth y byd yn deneu,

yr oedd auifeiliaid gwylltion, mae'n debygol, yn Uiosogi

yn gyfíym ; a chau y byddai yn rhaid i ddynolryw i

ddiogelu eu hunain yn eu herbyn, gellid edrych ar helwr-

iaeth nid yn unig fel gorchwyl defnyddiol, ond anrhyd-
eddus a gwronaidd. Pa un ai mewn canlyuiad i hel

anifeiliaid gwylltion y cyrliaeddodd awdurdod dros ei

gymydogion, ac yr aeth rhagddo i sefydlu ei hun fel eu
Uywodraethwr, nid yw yn ymddaugos, ond ychwanegir :

' A dechreuad ei freniniaeth ef ydoedd Babel, ac Erech,

ac Accad, a Chalneh, yn ngwlad Sinar ' (adn. 1 0). Deallir

hyn yn gyfíi-edin am ei waith yn adeUadu y pedair dinas

yma, a gallai yn ddiau arwyddo hyn ; ond gallai arwyddo
dim rhagor nag y cyfausoddai y dinasoedd hyn y rhan
gyntaf o'i deyrnas, a'u bod yn gynwysedig yn ei diriog-

aeth. Er y cyfarfyddwn â hanes Nimrod yn flaenorol

i'r-hanes am adeiladu twr Babel, a cliymysgu'r ieithoedd

mèwn canlyuiad i hyny, nid ydym i gasglu oddiwrth
hyny ei fod ef yn byw cyn yr amseroedd hyn, ac nad
oedd a fynai â hwyut. Gall fod yr hanes am dano wedi
ei ddwyn i mewn yn ddamweiniol yn unig i'r dafleu ach-

yddol yn pen. x. ; oud nid oes dim yn angenrheidiol i

gael ei gasglu oddiwrth hyny mewn perthynas i drefn

amseryddol yr haues (RosenmüUer, Geog. ii. 40, 104).

Yn ol y cyfieithiad o'r adnodau canlynol, l'el y rhoddir ef

ar ymyl y ddalen, cyfieithiad a gadarnheir gan awdur-
dodau uchel, ' Efe a aeth allan i Assyria, ac a adeiladodd

Ninifeh, a dinasoedd Rehoboth a Chalah ; a Resen,
rhwng Ninifeh a Chala ; houo sydd ddinas fawr ' (Gen.

X. 11, 12). Os yw y cyfieithiad hwn yn iawn, mae yn
rhaid fod teyrnas Nimrod yn un eang iawn, mwy eang
nag y gallasem ddysgwyl yn nghyflwr cymdelthas yn y
cyfnod boreuol hwnw yn hanes y byd. Ond wedi'r cyfan

gallasai fod yn fwy eang na Uiosog ; efallai nad oedd y
dinasoedd mwyaf oud Uefydd bychan dibwys.

NINIFEH, prifddinas fawr Assyria. Arwydda y gair

yu ymddangosiadol ddinas Ninus, Hercules Assyria, ac

yn ol fíug-chwedl dduwiaeth Assyria Ninus oedd fab i

Nimrod. Ac nid yw y tarddiad hwn mewn gwiriouedd
yn groes i'r hyn ddywedir yn Gen. x. 11, ' O'r wlad hono
(Sinar), yr aeth efe (Nimrod) i Assyria, ac a adeiladodd

Ninifeh.' Mae y cyfieithiad hwn yn rhagori ar yr un
cyfíredin, ' O'r wlad hono yr aeth Assur allan, ac a adeil-
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adodd Ninifeh.' Oblegid Nimrod yw y pwnc yn y cyd-

destun, tra na sonir am Assur cyn adn. 22 ; a gwnai
dwyn ei enw yn ralaen yma ddyrysu yr achyddiaetb.

Mae gwlad Sinar yn cael ei gosod yn wrtbwynebol i

wlad Assur neu Assyria, ac ymddengys y gelwid Assyria

yn wlad Nimrod yn Micah v. 6. Yn ol chwiliadau di-

weddar, sefydlwyd llywodraeth Gusaidd yn foreu yn
Mhabilon Isaf ; a Nimrod (Calah), a enwyd ar ol ei

sylfaenydd, ydoedd, mae yn debyg, enw y brifddinas

Assyi'iaidd gyntaf. [Gwel Babilon.] Dan yr ertliygl

AssYRiA, yr ydym wedi rhoddi atiilinell o'r wlad, a'i

hanes, a'i chretydd, a'i hiaitb, yn gystal a rhestr olynol

o'r breninoedd fel y cafwyd eu henwau allan ar yr argraph-

iadau ar y colofnau. Cyíÿngir ein sylwadau yn yr erthygl

hwn yn fwy i'r ddinas, ei maintiob, ei phalasau, a'i dinystr

yn y diwedd.

Darfu i Ninifeh gael ei dinystrio mor llwyr, ac mewn
cyfnod mor foreu, fei y mae cyfeiriadau awduron clasurol

atti fel at ddinas ag oedd wedi darfod a bod er ys tabn,

ac hyd yn od safle yr hon ydoedd wedi dyfod i fod yn
fatter o amcan-dyb yn unig. Darlunia Herodotus y
Tigris fel yr afon ar fin yr bon y sefai Ninifeh, ond am
y ddinas ei hun ni wyddai efe ddini. Darfu i Xenophon
a'i ddeng mil o filwyr wersyllu ynghanol ei badfeiliau,

ond, gan fethu eu badwaen, geiiw bwynt yn gyntedd
mawr angbyfanedd. Dywed Lucian na wyddai neb yn
ei amser ef yn mha le y sefasai y ddinas. Ysgrifena

Strabo yn anmhenderfynol fod Ninifeh yn gyfleuedig

ynghanol Assyria, neu Aturia, fel y siUeba efe y gair.

EimiUodd Alexander ei fuddugoUaeth ar y Persiaid yn y
gymydogaeth, ond nid oes un o'i haneswyr yn cyfeirio

at y brifddinas bir-gladdedig. Etto, yughanol yr an-

wybodaeth cyfl'redinol hyn, yr oeddid wedi lled goelio

serch hyny taw Nebbi-yunus, neu fedd y prophwyd
Jonab, yn ol traddodiad, oedd ei gwir safle

;
gelwid am-

ddiffynfa yn y gymydogaetb yn Ninaivi, ac yr ydys bob
amser wedi golygu fod rhyw gysylltiad wedi bod rhwng
àdfeiUou hon a'r ddinas. Dyma'r argrapb oedd ar feddwl
Abulfeda, Benjamin o Tudela, a Tavernier y teitbiwr.

líich, Chesney, ac Ainsworth oedd y rhai cyntaf i droi

syhv neiUduol at y pentyrau rhyfeddol a weHr yma, a
darfu anturiaeth Europeaidd yn fuan fyned yngbyd a'r

gorcbwyl o'u chwibo. Yn 1842, dechreuodd Botta dwrio,

a tbair blynedd ar ol byny dechreuodd Layard ar ei

chwiHadau dyddorol a Uwyddianus. Darfu i'r gweddiU-
ion a ddarganfyddwyd gan y cloddwyr hyn lanw y byd
â syudod

;
yr oedd dinas, ymerodraeth, wedi adgyfodi

gwsg dystaw oesoedd. GeUid rbifo ei breninoedd,

meistroU ei hiaitb, tra y cyfansoddai ei banes, arferion,

gwisgoedd, a tbrigfanau ddatguddiad annisgrifiadwy, a
synfawr o ran amrywiaeth a chyflawnder.

Mae ben baneswyr yn son Uawer iawn am faintioU

dirfawr y ddinas. Dywed Diodorus ei bod yn bedair

onglog 150 o ystadau o byd a 90 o led, ac o ganlyniad
yn 480 o ystadau mewn amgylchedd. Yn ol y cyfryw
fesuriad, yr oedd ei bochi-au hwyaf yngbylch 36 o fiUtir-

oedd, a'i rhai byraf yn 2 4, a cbanddi arwynebedd mewnol
o 60 o fiUtiroedd ysgwar, neu yngbylch deg cymaint o

faint a Llundain. Yn ol yr un awdurdod yr oedd ei mur-
iau yn 100 troedfedd o ucbder, ac mor llydan fel y geUid
gyru tri cherbyd ochr yn ochr arnynt, tra yr oedd yn
gysyUtiedig â hwynt 1.500 o dyrau, a phob un yn 200

troedfedd o uchder. Mae chwiUadau Layai-d yn cael eii

bystyried ganddo ef ac eraill fel yn cadarnhau gwirionedd

y darluniad bwn, cybelled ac y mae a wnelo â maintioli

y Ile. Eu hamcan-dyb ydyw, pe byddai i grugiau Nim-
rod, Koyunjik, Khorsabad, a Karamles gael eu cymeryd
fel conglau parallelogram, gwna yr arwynebedd o fewn
gyfatteb i ddarluniad Diodorus. Dracbefn, dywedir yn
Llyfr Jonah fod ' Ninifeh yn ddinas fawr iawn o daith
tri diwrnod.' Os cyfrifir taith diwrnod yn ugain milltìr,

gwna y desgrifiad cyffredinol hwn ddangos dynesiad at

ddarluniad yr hanesydd Groegaidd. Nis geUir ond
amcan-dybied pa faint ydoedd poblogaeth Ninifeb, gan
fod yn anhawdd dweud beth sydd i'w deall wrth ' fod
ynddi fwy na deuddeg myrdd o ddynion y rhai ni wydd-
ant ragor rbwng eu Ilaw ddehau a'u llaw aswy.' Os wrth

y rhifedi hyn y mae i ni olygu plant dan bum mlwydd
oed, ni fuasai ynddi, yn ol y cyfartaledd cyff'redin, lawer
chwaneg na banner miliwn o boblogaeth. Ond gall y
cynwys y geiriau yr oU o'r boblogaeth, ac y darlunia

hwynt fel yn hoUol anwybodus mewn cydmariaeth â'r

hen genedl ydoedd wedi bod cyhyd mewn meddiant o'r

oraclau dwyfol. Nid yw y fath dybiaeth, fodd bynag,
yn ymddangos yn debygol, a gwna y geiriau y cyfeirir

attynt yn ddigon tebygol gyferbynu un dospartb o r bobl

â'r Uall, er, os oes cyfeiriad at blant, mae yn anmhosibl
dweud ya raha oed neu gyfnod bywyd y mae i ni i dynu
y llinyn.

Ond mae gwrth-ddadleuon mawrion yn erbyn yr

amcan-dyb y cyn^vysai Ninifeh yr arwynebedd gorfawr

bwn. Öblegid inae gan y pedwar lle hyn, Khorsabad,

Koyunjik, Nimrod, Karamles, eu henwau penodol eu

liunaiu, fel pe buasant ddinasoedd ar waban oddiwrth

eraiU. A chyda golwg ar fod Kborsabad yr un Ile a

Ninifeh neu ei cholofnau, nid yw yn bosibl, oblegid

dywedir ei bod wedi ei hadeiladu yn agos i Ninifeb.

Yn nesaf, gwahanieithir Calah neu Nimroud oddiwrth

Ninifeh yn Gen. x. 12, ac ar y colofnau cofnodawl golygir

hi am gryn dymbor fel y brifddinas. Mae yn amlwg y
bodolai y pedair tref ar eu penau eu hunain fel Uefydd

caerog oddiwrth y ôaith nad oes un mur yn eu cysylltu

ynghyd ; ac yn mhellach, fel y dywed Rawlinson, y maent
wedi eu hamgaeru mor ofalus ar yr ochr nesaf i'r ddinas

ac y maent yn y cyfeiriadau eraUl, yr hyn sydd brawf
arall eu bod yn drefydd gwahanol, ac i bob un o honynt
ei linell amgylchol o amddiftynfeydd a tbyrau. Ac nid

yw y pedair tref yma yn cyfansoddi dim tebyg i'r cyfryw

bedair ongl eglur a gynwysir yn iaith Diodorus. Yn ol

Rawlinson cynrychiolir Ninifeb gan Koyunjik a Nebbi-

yunus. Ar y dybiaeth hon buasai y ddinas ar yr ochr

nesaf i'r afon yn fwy na dwy filltir a hanner o hyd ; mae

y mur gogieddol yn 7000 o droedfeddi o hyd, ac mae y
mur deheuol yn cyfatteb, tra mae y mur dAvyreiniol wedi

ei ranu gan y Khosr-su ,yn hwy na'r un gorllewinol.

Byddai yr amgylchedd yn llai nag wyth milltir, a chy-

nwysai yr arwyneb 18,000 o gyfeiriau, digonol i gynal

175,000 o drigolion-, gan roddi hanner can llathed ysgwar

i bob un. Os cymerir mewn i'r cyfrifiad y parcau, y
gerddi, y gwinllanoedd, a'r yd-feusydd Uiosog, oeddynt

o fewn muriau yr hen ddinasoedd, neu y rhanau amgaer-

edig hyny o'r wlad, mae genym ddinas fawr iawn hyd yn
od yr amserau hyny. Mae y cyfryw fesuriad yn syrtbio

vn fyr iawn o'r maintioli mawreddog a briodolid i Ninifeb
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gan yr hen haneswyr, gan y rhai, fodd bynag, ni welwyd

y ddinas erioed. Mae iaitli yr Ysgrythyr yn anmhender-

fynol ; efallai na ddarlunia y geiriau
—

' taith tri dwniod

'

—eangder ei harwyneb, neu ei hyd mwyaf, oiid yn unig

iddi orfodi i Jonah i gymeryd tri diwrnod i draddodi ei

genadwri. Mewn gair, mae yn anmhosibl esponio yr

anhawsderau hyn. EfaUai y dynoda carneddau Koyunjik

y man a elwid gyntaf yn Niuifeh ; ond fel y cynyddai y
lle, chwanegid palasau a threfydd eraill, a gallasai y tair

dinas arall hyny, a'u henwau a'u safleoedd gwahanol

gyfansoddi twi- breninol yn nyddiau Jonah, ac aent dan

yr enw Ninifeh.

Ar ol y son sydd am Ninifeh yn Gen. x. 1 1, ni chyfeirir

atti wedi hyny hyd amser y prophwyd Jonah, er fod

cyfeiriad at Assur gan Balaam (Num. xxiv. 22), ac un
arall yn Ps. lxxxiii. 4. A Phul, brenin Assyria, a ddaeth

yn erbyn y wlad, Menahem a roddodd iddo fil o dalentau

;

a Tiglath-Pileser a orchfygodd Pecah, dau o freninoedd

Israei (2 Bren. xv. 19, 29). Darfu i Salmaneser, yn
nheyrnasiad Hosea, ennill Samaria, a chaethgludo y deg
llwyth i Assyria, megis yr adroddir yn 2 Bren. xvii. 5, 6

:

' Yna brenin Assyria a aeth i fynu trwy yr hoU wlad, ac

a aeth i fynu i Samaiùa, ac a warchaeodd arni am dair

blynedd. Yn y nawfed flwyddyn i Hosea, ennUlodd
brenin Assyria Samaria, ac y caethgludodd efe Israel i

Assyria, ac a'u cyfleodd hwynt yn Halah ac yn Habor,

wrtîi afon Gozan, ac yn ninasoedd y Mediaid.' Darfu i

Sennacherib warchae ar Jerusalem yn nyddiau Hezeciah

;

ac ar ol ei ddymchwehad goruwch-naturiol, ' efe a aeth

ac a ddychwelodd, ac a drigodd yn Ninifeh.' Yr oedd y
ddinas wedi bod yn hir addfeddu i ddistryw. Bhoddir
darluniad o'i gallu a'i Uwyddiant yn Ezec. xxxi., a phro-

phwydir ei thynged gan Nahum. ' Dinas waedlyd
ydoedd

;

' yr oedd ei thrawsder yn dramgwydd yn erbyn
Duw ;

' yr oedd yn Uawn celwydd ac yspail
;

' mae ei

chreulonder fíyrnig tuag at gaethion rhyfel yn cael ei

bortreiadu ar ei cholofnau ei hun ; a desgrifia y pro-

phwydi Hebreaidd eu balchder a'u ftyrnigrwydd. Fel

y canlyn y dywed Esaiah :
' Ond nid felly yr amcana efe,

ac nid felly y meddwl ei galon, eithr y mae efe yu ei fryd

ddifetha a thori ymaith genedloedd nid ychydig. Canys
efe a ddywed, onid yw fy nhywysogion i gyd yn frenin-

oedd V (x. 7, 8). Yn yr un yspryd y bostiodd Rabsaceh
(Esa. xxxvii. 24-26): ' Trwy law dy weision y ceblaist

yr Arglwydd, ac y dywedaist, â lliaws fy ngherbydau

y daethum i fynu i tichelder y mynyddoedd, i ystlysau
Libanus, a mi a doraf uchelder ei gedrwydd, a'i ddewis
fíynidwydd ; af hefyd i'w gwr uchaf, ac i goed ei ddoldir.

Myfi a gloddiais, ac a yfais ddwfr, ac â gwadnau fy

nhraed hefyd y sychais hoU afonydd y gwarchaedig. Oni
chlywaist wneuthur o honof hyn er ys talm, a'i lunio er

y dyddiau gynt 1 Yn awr y dygais hyny i ben, fel y
byddit i ddistrywio dinasoedd caerog yn garneddau
dinystrioL' Y llew, yr liwn geir mor aml ar y colofnau,

ydoedd yr arwyddlun cenedlaethol ; ac y mae geiriau
Nahum yn rymus yn ei hail-adroddìad, pan y desgrifia

y cymeriad Assyriadd yn ei falchder, ei fuddugohaeth, a'i

greulonder (ii 12): 'Y Uew a ysglyfaethodd ddigon i'w

genawon, ac a dagodd i'w lewesau, ac a lanwodd ag
ysglyfaeth ei fíau, a'i loches ag yspail.'

Ynghylch 625 c.c. syrthiodd Ninifeh dan ymosodiad
"''"•

y Mediaid a'r Babiloniaid. Cyflawnwyd pro-nnedig

phwydoliaethau yr Hebreaid am dani mewn modd rhy-

feddol. Yr oedd yr afon, ag ydoedd wedi bod cyhyd yn
amddifíynfa iddi, i fuanh ei dymchweliad, megis yr oedd
Nahum wedi dweud (i. 8) : 'A lUfeiriant yn myned tros-

odd y gwna efe dranc ar ei Ue hi, a thywyUwch a erhd

ei elyuion ef;' (ii. 6): 'Pyrth y dwfr a agorir, a'r palas a

ymddetyd.' FeUy liysbysir ni i'r Tigris ddryUio ei ther-

í'ynau, ac yn ol Diodorus, hi olchodd i fíbrdd y mur am
ugaiu ystad, gan agor ffbrdd rydd ac annysgwyUadwy i'r

goresgynwyr. Yn ol yr im prophwyd yr oedd tân i fod

yn ofí'eryn dinystr, 'y tân a ysa dy farau ;' ac y mae yr

hoU ddadfeiliau yn dwyn ar eu gweddiUion arwyddion
o losgiad arswydus. Ar amser gloddest, yn ol yr hanes-

ydd Groegaidd, y gwnaed yr ymosodiad olaf a Uwydd-
ianus, ac feUy yr oedd Nahum wedi prophwydo y byddai
iddo gymeryd Ue (i. 10), pan y byddant wedi 'ymddyrysu
fel drain, a thra y meddwant fel meddwon.' Mae sydyn-

rwydd y trycliineb, a'r gorUfiad a wnaeth y ddinas yn
agored, gan greu gwyllt-ddychryn yn mhob man, yn
cael ei ragfynegi, Nahum ii. 10: 'Gwag, a gorwag, ac

anrheithiedig yw hi, a'r galon yn toddi, a'r gliniau yn
taro ynghyd, anhwyl ar bob Iwynau, a'u hwynebau oll a

gasglant barddu.' Mae y rhwyddineb â pha un y gellid

cymeryd y Ue dan y cyfryw amgylchiadau yn cael ei

ddarlunio yn eglur gan yr un prophwyd :
' Dy holl am-

ddiffynfeydd íyddant fel fílgyswydd a'u blaenffrwyth

arnynt : os ysgydwir hwynt, syrthiant yn safn y bwyt-
tawr.' Yr oedd y ddinas a gymerid i fod dros byth yn
grug o ddadfeiliau, ac mae llawer o Iygad-dystion all

brofi gwirionedd yr oracl canlynol (Zeph. ii. 13-15): 'Ac
efe a estyn ei law yn erbyn y gogledd, ac a ddifetha

Assyria, ac a wna Ninifeh yn anghyfanedd, ac yn sych

fel diffaethwch. A deadellau a orweddant yn ei chanol

hi, holl anifeiliaid y cenedloedd ; y pelican a'r dyUuan
hefyd a lettyant ar gap y drws ; eu Ilais a gân yn y
fíenestri, anghyfanedd-dra fydd yn ei gorsingau : canys

efe a ddynoethodd y cedr-waith. Hon yw y ddinas hoyw
oedd yn trigo yn ddiofal, yn dywedyd yn ei chalon, Myfi

sydd, ac nid oes neb ond myfi
;
pa fodd yr aeth yn anghyf-

anedd, yn orweddfa i anifeiliaid ! pawb ar a â heibio

iddi a'i hwtia, ac a ysgwyd ei law arni.' Gall teithwyr

diweddar, a chloddwyr, ddwyn digon o dystiolaeth i gyf-

lawniad Ilythyrenol y brophwydoliaeth hon. Ar ol ei

dyrnchweliad nid oedd, fel Uawer o ddinasoedd gorchfyg-

edig, i gael ei hail adeUadu, oblegid dywedasai Jehofah

y 'gwnai dranc o'r Ile,' ac na 'chyfodai blinder ddwy-
waith ;' ' gwnaf dy fedd, canys gwael ydwyt

;

'
' ni thynir

dy archoll ynghyd ' (Nahum in. 12). Yn amser Nero, sef-

ydlwyd gwladychfa yn mhlith y dadfeilion ; ond ni wnawd
un cynyg i adgyweirio, neu ail-boblogi y ddinas.

Ninifeh yw dinas Ninus ; ond nid ydyw Ninus ddim
ond chwedl ddychymygol, yn gystal a'i wraig Semiramis.

Nid yw ei hanes ddim amgen na rhefíyn o ystoriau

rhamantaidd wedi eu taenu. Gweithredoedd synfawi',

megis brwydrau anarferol o anturiaethus, ac adeiladiad din-

asoedd mawrion, a cholofnau gorfawr, a briodolid yn gyfí"-

redin iddi. Yr unig Semiramis ar y colofnau ydyw gwraig

Iralush V., yr hon oedd efallai dywysoges Fabilonaidd,

a chyfranogydd yn y Ilywodraeth—gan fod ei henw fel

brenines, yn groes i arferiad, ar y cofnodion cenedlaethol.

Adroddir hanes yr hwn a elwid y brenin diweddaf, sef

Sardanapalus, fel hyn gan yr hanesydd Groegaidd :

—
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'Daeth i'r ymerodraeth yn unig i ddangos esiampl mwy
períFaith o fynyweidd-dra, diogi, gloddest, llwfrdra, dryg-

ioni, a íFohneb Uafurfawr, nag efallai a ymddangosasai

erioed o'r blaen ger bron dynion, er cynhyrfu dygasedd

dynohyw. Fel ei ragflaenor gwarthus, y cyntaf o'r

Ihnach fennywaidd hon, ymneiUduai i'w balas, gwisgai

fel menyw, dynwaredai ei lais, Uiwiai ei wyneb, nyddai,

ac yn fyr diraddiai yn hoUol ei natur trwy y trythyllwch

mwyaf diderfyn a'r Uygredigaethau mwyaf cywilyddus.

Cafodd Arbaces, hywodraethwr Media, íynedfa i'r palas,

a bu yn Uygad-dyst o rai o'i ryseddau, ac enynwyd ynddo
ar unwaith benderfyniad i osod terfyn ar ei lywodraeth,

a chyd a r amcan hwn ymgyngreiriodd â Belesis, rhaglaw

Babilon, yr hwn a'i cadarnhaodd â'r sicrwydd a ystyriai

ef ei hun, fel offeiriad a ser-ddewin, a hawl ganddo i'w

roddi iddo, y gwneid ef yn oíFerynol i ddiorseddu y Sar-

danapalus gwarthus, ac esgyn i'r orsedd. Wedi eu

cynorthwyo fel hyn gan, fel y credent hwy, y nefoedd ei

hun, dechreuasant y gwrthryfel ; un trwy gynhyrfu y
Mediaid a'r Persiaid, a'r UaU ti-wy greu anniddigrwydd

yn mhhth y BabUoniaid. A chwedi enniU o'u plaid hefyd

frenin Arabia, a sicrhau ei gydweithrediad gweithiol,

gwnaeth y bradwyr sicrhau y fyddin, yr hon oedd yn
awr newydd gael ei chodi ar ddiwedd y flwyddyn, a'r

hon oedd ynghylch pedwar can mil mewn rhifedi. Pan
glywodd y brenin am y pethau hyny, defí'rowyd ef i

raddau o'i freuddwydion pleserawl, gan deimlad o berygl

personol ac uniongyrchol, a chan ganolbwyutio yr hoU
luoedd a aUasai gycluno ar yr achlysur, efe a'u harwein-

iodd aUan i wrthwynebu ei ddeihaid gwrthryfelgar. Bu
yn fuddugoUaethus mewn tair brwydr olynol, yn yr olaf

o ba rai, ar ol arfer pob moddion i ochelyd cael ei guro,

ynghyd â'r hoU ganlyniadau o hyny, cafodd Arbaces ei

glwyfo yn drwm. Ar ol y fuddugohaeth gyntaf, cynyg-

iwyd gwobrwy o ddau can talent o aur i bwy bynag a

wnai ei ladd ef neu Belesis, a dau cymaint o wobrwy i

bwy bynag a ddygai un o honynt yn fyw at yr ymer-

awdwr. Ond diangodd y ddau wrthryfelwr rhag yr hoU
beryglon ag oedd yn crogi uwch eu penau.

Sardanapahis, wedi dianc rhag perygl uniongyrchol, a

ymddiriedodd lywyddiad y fyddin i'w frawd ynghyfraith,

gan gau ei hun o'r tu fewn i'w amddifiynfeydd. Ar ol

coUi y dydd ddwy waith, bu y fyddin yn agos i gael ei

difodi, a gwarchaewyd yn gyfyng ar yr ymerawdwr mewn
canlyniad, tra y derbyniai y bradwyr ychwanegiadau
mawrion at eu cr'yfder oddiwrth wrthryfel taleithiau

eraiU ; ond cadwai ei yspryd i fynu trwy gredu pro-

phwydoUaeth ' Nad aUasid byth gymeryd Ninifeh, hyd
nes gwneid yr afon yn elynes iddi.' Gan fod amlder o

ymborth yn y ddinas, parhaodd Uuoedd y cyngreirwyr

ddwy flynedd i'w gwarchae, heb wneud un argraph wel-

edig arni, hyd nes yn y diwedd i'r Tigris, yn chwyddedig
gan Avlawogydd anarferol, orUfo ugain ystad, neu ddwy
tiUtir a hanner o'r mur, a thrwy hyny wneud bwlch mawr
ynddi, yr hyn yr oedd y gwarchaewyr trwy bob dyfais

wedi methu ei wneud. DeaUodd Sardanapalus ar un-
waith ei berygl, a chwedi i'w obaith olaf gael ei ddifíbdd

yn annysgwyhadwy, ffodd i'w balas, ac archodd i grugyn
mawr gael ei wneud yn y cyntedd, ar yr hwn y pentyrodd
ei hoU drysorau, yn werth gorfawr ; ac yn agos i'r rhai

hyn y gosododd ei eunuchiaid a'i ordderch-wragedd, ac

yn ddiweddaf ei hun a osododd dân yn y pentwr, ac a fu

farw yn nghanol y dadfeihau ysplenydd. Dinystrodd y
gorchfygwr y ddinas, ond ymddygasant yn deg iawn tuag
at y trigohon. Y cyfryw ydoedd diwedd ymerodraeth
Assyria.

Dywedir i Sardanapalus orchymyn gosod dwy hneU ar
ei fedd, yr hyn a arwydda iddo gymeryd gyd ag ef y
cyfan ydoedd wedi fwytta, a'r hoU bleserau ydoedd wedi
fwynhau, gan adael y gweddiU ar ol ; bedd-argraph, fel

y sylwa Aristotle yn briodol, cymhwys i fochjn. Fel y
canlyn mae y Uinellau :

—

Hsec habeo cjiise edi, qu8eque exsaturata libido

Hausit : at illa jacent multa et prseclara relicta.

Mae Phitarch, yn ei gydmariaeth o Semiramis a Sar-
danapahis yn ei ail draethawd, a ysgrifenwyd i ganmol
Alexander Fawr, yn son am saf-ddelw a gyfodwyd i'r olaf

ar ol ei farwolaeth, yn ei arddangos ar ystum dawnsiwr,
gyd ag argraph, yn yr hwn yr annercha yr edrychydd yn
y frawddeg ganlynol :—Eo-Ôí'e, Trlv€, àfppoêiaiaÇe. raK\a èe

ov§ev ; hyny yw, ' Bwytta, yf, a bydd lawen ; dim yw pob
peth aralL'

Nid oes braidd dim gwir yn yr ystori hou. Y brenin

olaf mewn ffaith oedd Asshur-emed-ehm, mab un o'r

breninoedd, a'r concwerwyr, a'r palas-adeiladwyr mwyaf
mawreddog a deyrnasodd yn Ninifeh. GaUai ei orwych-

der roddi ryw sail i'r darlun Groegaidd o'i blesergarwch
;

ond yr oedd yn rhyfelwr dewr, dyfal-bai'haus, a Uwydd-
iannus. GaUasai y brenin yn wir losgi ei balas a'i wrag-

edd yn hytrach na syrthio i ddwylaw ei elyniou. Ond
mae yr haneswyr Groegaidd, wrth gyfansoddi eu stori

ffug-chwedlawl, ynghyd â'u cyferbyniad celfyddol o ddu
a gwyn, yn ymddangosiadol wedi cymeryd un o'r brenin-

oedd olaf hyn am y UaU.

Adeiladid y teml-balasau nodedig ar sylfaeni wedi eu

ffurfio yn ofahis o briddfeini, a'r cyfryw a geir yn Khor-
sabad a Koyunjik. Mewn tri o safieoedd gwahanol, yr

ydys wedi darganfod y cyfryw is-adeUadwaith breninoh

Yn ganlynol, os deuai dinyBtr ar warthaf yr adeilad,

gwnai gwlaw, tywod, Uwch, a glasweUt ei wneud yn dalp

o ddadfail unig, nid anhebyg i'r crugiau tip weUr yn
nghymydogaeth Merthyr TydfiL Yr oedd y muriau, y
rhai oeddynt wedi eu hadeiladu o briddfeini, ac o burxip i

bymtheg troedfedd o drwch, wedi eu panelu â Uechau o

leinfaen garw, neu gypswn, o ba un yr oedd digonedd yn
yr ardaL Ar gefn pob un o'r Uechau yr oedd ei gerfio

argraph, yn cofnodi titlau ac achyddiaeth y brenin dan

yr hwn y cafodd y gwaith ei gyfiawni. Wedi sicrhau y
Uechau ar y muriau trwy y fath offerynau a cramps a

plugs haiarn a chopr, cerfid darluniau ac argraphau ar eu

gwyneb. Gwarchodid y mynedfaoedd i'r ystafeUoedd

gan anghenfilod arwyddiuniol—teirw a Ilewod, ac iddynt

adenydd eryrod a phenau dynion, ac o ddeg i un droed-

fedd ar bymtheg o uchder—tra y dodid delwau bychain

o'r duwiau dan y trothwy. Yr oedd y nen yn gynwys-

edig drawstiau yn gorphwys ar y muriau, a throstynt

dodid gwiail.a changenau, y rhai a blastrid â chlai. Mae
coed yn brin yn Assyria, a chan nad oedd dim coed digon

hirion i groesi ystafelloedd raawrion, y maent yn ganlynol

yn fychain—nid yw y neuadd fwyaf nodedig yn Nimroud,

er ei bod yn 160 o droedfeddi o hyd, ddim ond 35 o led.

Lliwid y ceilings yn brydferth iawn, a gosodid ifori

ynddynt. Mae y duU o oleuo y palasau .wedi curo cywrein-

rwydd yraofynwyr. Nid oes dim olion ffenestri i'w can-
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fod, a'r' dybiaeth yw y deuai goleu tua'r nen—tybiaeth,

medd Layard, yn cael ei chadarnhau gan y fifaith fod

drain fechan yn arwäin o bob ystafell, fel pe buasai eisiau

cario dwfr ymaith
; y fath anghysur yn nghanol gwych-

der—dim un ddyfais i ollwng goleu i mewn, a chadw

cawod allan ! Ffynai yr un arferiad yn yr Aipht. Dywed
sylfaenydd Ehorsabad, yn yr ai-graphau a gafwyd ar ei

lechau, ' Mi a adeiladais hon yn ol duU yr Aipht.' Mae
y darluniau roddir gan M. Flandin, a chan Layard yn ei

waith mwyaf, yn rlioddi i ui ddrychfeddwl pur gywir o

ymddangosiad cyfifrediuol a gwychder yr adeiladau Assyr-

iaidd hyn. Yr oeddynt yn nodedig am eu maintioh, eu

haddurniadau arwyddhmiol, eu darluniadau hanesyddol

bywiog, eu nenau uchel, a'u colofnau a'u ceilings goreur-

edig. Yr oedd ystafelloedd y palasau hyn wedi eu cuddio

â cherf-luniau hanesyddol, y rhai a gyfansoddent gofnod-

ion yr ymerodi'aeth, ac yr oedd pob ystafell yn hanes

darluniadol o olygfa wahanoL Mewn gair, y mae yr

arddangosiadau murol hyn yn ein cynysgaethu ag espon-

iad cywir ac i'r byw o iaith y prophwyd Ezecie] :
' Ym-

serchodd yn meibion Assur, y dugiaid a'r tywysogion o

gymydogion wedi eu gwisgo yn wych iawn, yn farchogion

yn marchogaeth meirch, yn wr ieuainc dymunol i gyd.

Yna y gwelais ei halogi hi, a bod un fitbrdd ganddynt i'U

Y TARW ADKNOG.

dwy ; ac iddi chwanegu ar ei phuteindra : canys pan
welodd wedi eu Uunio ar y pared, ddelwau y Caldeaid
wedi eu hiwio â fermihon, wedi eu gwregysu â gwregys
am eu Iwynau, yn rhagori mewn lliwiau am eu penau,
mewn golwg yn dywysogion oU, o dduU meibion Babilon
yn Caldea, tir eu genedigaeth : hi a ymserchodd ynddynt
pan eu gwelodd â'i Uygaid, ac a anfonodd genadau attynt
i Caldea' (xxiii. 12). Nid oes un ddadl na welodd y
prophwyd y pethau a ddarhmia, oblegid yr oedd yn un
o'r caethion ar lanau y Chebar, ac heb fod yn mheU o'r

brifddinas. Ceir y ' fermUion,' neu y Uiw coch, yn benaf
yn eu hoU addurniadau, efe ydyw y dewis-hw. ' Dugiaid
a thywysogion wedi eu gwisgo yn wych iawn '—y maent
oU wedi eu gwisgo yn y duU gwychaf o wisgo yn y
dwyrain. 'Marchogion yn marchogaeth meirch'—mae
Uuniau y rhai hyn yn aml i'w gweled

; ymddengys y
meirch yn ysprydol iawn, o fiPurf odidog, ac ystum ddiofn,
a chwedi eu gwisgo yn wych iawn, tra mae eu marchog-
wyr o ran gohvg, dewrder, ac ymddygiad, yn 'edrych fel

tywysogion oU.' ' Wedi eu gwregysu á gwregys am eu
Iwynau '—mae i bob Uun ei wregys, neu ei sasJi, yr hyn
oedd mor angenrheidiol i bobl a wisgent ddiUad helaeth
a Uaesion. ' Yn rhagori mewn Uiwiau am eu penau '

—

mae gwaUt y Uuniau wedi ei rwymo yn gurls mawrion.

Mae amryw o'r golygfeydd yn rhai perthynol i ryfel, yn
y rliai y gwehr ' cadbeniaid a Uywyddion.' Darlunir yn
aml y gwahanol fesurau fabwysiedir wrth warchae, croesì

afon, a'r amrywiol flfyrdd o wneud a gyru cerbydau rhyfel,

ymhd y gelyn, ac arwain adref o'r frwydr gaethion mewn
cadwyni—darhmir yr hoU bethau hyn yn eu darluniadau.

Weithiau cai y carcharorion druain eu trywanu â phohon
gan y 'genedl chwerw a phrysur,' ac weithiau gwehr
hwynt yn cael eu harwain wrth rafif wedi ei sicrhau wrth
ddolen wedi ei gosod yn y trwyn a'r wefus. Fel hyn y
bygythiodd Duw Samaria, pan y dywedodd y gwnai ei

gorchfygwr Assyriaidd ' ei dwyn ymaith â drain (C. S.,

hacliau), a'i hihogaeth â bachau pysgotta' (Amos iv. 2).

Mae chwihad ychwanegol yn taflu goleuni newydd ar

y gweddUlion hen a chywrain hyn. Mae Syr Henry
Rawhnson wedi dweud yn ddiweddar :

—

' Mae adfeddiant, o ganol crugiau bawlyd y British

Museum, o ychydig ragor o ddarnau bychain y Uech-glai a
gynwysa ein copi períìeithiaf o'r Canon Assyriaidd, wedi
fy ngaUuogi o fewn yr ychydig ddyddiau diweddaf hyn i

ddeaU, am y tro cyntaf, yr egwyddorion ar ba rai yr oedd
cyfundraeth ddechreuol amseryddiaeth yr Assyriaid wedi
ei sylfaenu, ac hefyd—yr hyn sydd yn fwy dyddorol fyth

i astudiwr hanesyddiaeth—i esponio sut y darfu i'r gyfun-
draeth arwain i sefydHad cyfnod Nabonassar yn c.c. 747.

Mae dechreuad y cyfnod yma, yr hwn a gyflawnodd ran
mor bwysig mewn hen wyddoneg, wedi bod hyd yn hyn
yn guddiedig mewn Uawer o dywyUwch. Mae y cofnod-

ion Assyriaidd wedi dangos nad oedd dim un chwyldroad
gwleidyddol ar yr amser ag a aUasai gyfrif am sefydUad

y cyfnod newydd ; ac os gwnai y cyfnod mewn dadl
ddynodi dim ond cywiriad y calendar, yr oedd Uawn
cymaint o anhawsder i ddeaU paham y dewiswyd y
flwyddyn c.c. 747, o flaen un flwyddyn araU, i'r cyfryw
ddyben. Yr wyf yn awr yn gaUu rhoddi esponiad bodd-
haol ar y matter hwn.
Wrth gyfrif i íynu enwau yr Eponymes^' blyneddol o

amseriad difiPyg ar yr haul ar y ISfed o Fehefin, c.c. 763,

yr ydym yn cael fod y Canon Assyriaidd, fel y gosodwyd
ef i lawr yn Uechau Ninifeh, yn dechreu gyd a r flwyddyn
c.c. 909. Pa un ai y flwyddyn hon oedd ddechi'euad

teyrnasiad newydd; neu pa un, yr hyn sydd fwy tebygol,

y gwnai yn unig nodi dechreuad c^'lchdro amseryddol,

nid yw o un pwys i'r rhesymiad. Yr unig fatter pwysig
ydyw fod rhestr yr Eponymes ar lechau Ninifeh, yr hon
nid yw fwy na Uai na thaflen amseryddol neu ganon, yn
dechreu C.C. 909, yn parhau yn ddifwlch, gyda rhaniadau
UineUawl yn dynodi dechreuadau y teyruasiadau olynol,

hyd y flwyddyn c.c. 828, pan yn nghanol teyrnasiad mae
UineU yn cael ei thynu yn groes i golofn yr enwau, a

gosodir enw y brenin f'o yn teyrnasu (Salmaneser II.) i

mewn dracheîh fel Epomjme am yr ail waith ; a rhoddir

esponiad hynod ar yr Eponyme dyblyg yma, yr hon sydd
newydd ei chael aUan ar un o'r darnau newydd eu dar-

ganfod, a chwedi ei roddi gan gofnodion y brenin dan
ystyriaeth, Ue dywed iddo yn ei 31 flwyddyn (h.y. c.c.

838) 'ddwyni mewn ail gylchdro amseroL' Mae y cyf-

wng rhwng c.c. 909 ac 828, yn rhoddi i ni 81 o flyneddau

ar gyfer parhad y cylchdro, a dengys y buasai yr aU

* Yr arferiad oedd gau freninoedd Assyria i rodtli eu lienwan i"r liiyneddau cyntaf ar ol

iddynt ddyfüd i'r orsedd. üolyger ein bod ni yn awr yn lìe dweud 1809 o.c. [o oed Crist].

yn dweud 20 neu 25 o.v. [oedran ein brenines] fel y cyfryw, a dyna rywbeth fel esponiad

ar y gair hwn.
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gylclidro yii y Ganon yn declireu gyda c.c. 828, wedi
terfynu gyd â'r flwyddyn 748 ; felly buasai y Calendar
wedi gweithio yn foddliaol, a phe cawsai y gyfundraeth
gylchdroawl ei phaì-hau, 747, sef blwyddyn cyfnod Na-
bonassar, fuasai y flwyddyn gyntaf o'r trydydd cyfnod

;

ond mae yn eglur oddiwrth gyfansoddiad y Canon i

gyfnewidiad cyfundraeth gymeryd lle yn y flwyddyn C.C.

747. Cyn hyny yr oedd pob brenin, fel peth arferol,

wedi dyfod yn Eponyme wrth esgyn yr orsedd, hyny yw,
yr oedd wedi rhoddi ei enw i'r flwyddyn gyntaf a ddech-
reuodd ar ol iddo ef ddyfod i'r orsedd ; ond ar ol c.c. 747
ymddengys y rhenid amser i bedair o flyneddau, fel

Ohjmpiads y Groegiaid, a darfu i'r brenin, o barch i'r gyf-

undraeth newydd, gymeryd yr Eponymìj, nid y flwyddyn
gyntaf, ond o'r Ohjmpiiad cyntaf a ddechreuodd ar ol

iddo esgyn i'r orsedd. Felly, gwyddys i Tiglath-Pileser

esg}^ i'r orsedd yn 745, yr hon oedd y drydedd flwyddyn
o'r Ohjmpîad cyntaf, sef cyfnod Nabonassar. Yr oedd efe

ar ben yr ail Ohjmpiad fel Eponyme yn 743. Gwnaeth
Sahnaneser IV. esgyn yr orsedd yn 727, y flwyddyn
gyntaf o'r chweched Olympiad, i ba flwyddyn yr oedd
Eponyme wedi cael ei appwyntio eisoes, felly nis gallasai

gymeryd ei Eponomy cyn 723, yr hon oedd y flwyddyn
gyntaf o'r seithfed Ohjmpiad E. N., a than yr hon yn
ganlynol y ceir ei enw ar un o'r darnau a ddarganfydd-
wyd yn ddiweddar ' (Athenceum, Sept. 18G7).

NO'AH ydoedd y nawfed yn llinach Seth o Adda.
Ganwyd ef, yn ol amseryddiaetli cyöredin, o.B. 1056,
dim ond 126 o flynyddau ar ol marwolaeth Adda, a 14
ar ol marwolaeth Seth. Mae yn rhaid fod yr holl gyn-
ddiluwiaid eraill a enwir yn Gen. v., ond Enoch, yn fyw
pan y ganwyd e£ Yr oedd yn 600 mlwydd oed ar amser
y diluw, a bu fyw ar ei ol 350 o flyneddau, ac felly

yr oedd, pan fu farw, yn 950 o flyneddau o oed (ix.

28, 29); ac yr oedd, gyd â'r eithriad o Jared, yr hwn
fu byw 962 o flyneddau, a Methuselah, yr hwn fu byw
969 o flyneddau (v. 20, 27), yr hynaf o'r patrieirch

cynddiluwaidd.

NOB, dinas yn Benjamin, ac nid yn mhell o Jerusalem.
Yma y bu y babell yn aros am gryn amser (1 Sam. xxL
1-9). Yma y darfu Doeg, ar arch Saul, ladd hoU deulu-
oedd yr ofleiriaid a laddwyd gyd ag Abimelec (xxii. 9-19).
Yma y gorphwysodd Sennacherib ar ei daith i warchae
Jerusalem (Esa. x. 32). Trigodd plant Israel yma ar ol

y caethiwed (Neh. xi. 32).

NO'BAH. [Renath neu Cenath.]
NOD, y wlad y symudodd Cain iddi ar ol Iladd ei

frawd Abel. Dywedir iddo 'fyned allan o wydd yr
Arglwydd, a thrigo yn nliir Nod, o'r tu dwyrain i Eden

'

(Gen. iv. 16); ond gau nas gallwn benderfynu yn mha le

yr oedd Eden yn gyfleuedig, nis gallwm wrth reswm
ddweud Ile gorweddai tir Nod.

_
NOE. Cawg i olchi ynddo. Yr oedd noe Moses wedi

ei gwnei;d o'r drychau pres a gynygiwyd gan y gwragedd
Hebreig at wasanaeth y babell. Cynwysai y noe hon
ddwfr i'r ofíeiriaid i olchi eu dwylaw a'u traed ynddi.
Sefai rhwng yr allor a phabell y cyfarfod (Exod. xxx. 18

;

xxxviü. 8 ; xl. 31-32). Gwnaeth Solomon ddeuddeg
noe bres at wasanaeth y deml, a chynwysai pob un o
honynt ddeugain bath. Cynwysai y noeau hyn ddwfr i !

olchj y cyfryw bethau a offiymid yn boeth-oflrymau, ac
yr oeddynt wedi cu gosod, pump ar yr ochr ddehau a ,

phump ar yr ochr aswy i'r fynedfa i'r deml (1 Bren. vii.

27-39 ; 2 Cron. iv. 6). Gwnaeth Solomon hefyd noe

*« í.''"!'!''-
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fawr, yn cynwys 2000 neu 3000 o fathau. Cynelid hi

ar ddeuddeg o ychain pres, a'u penau wecli eu troi allan,

tri yn edrych tua'r gogledd, tri tua'r dehau, tri tua'r
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dwyrain, a thri tua'r gorllewin. Yr oedd hon ar gyfer

yr ofíeiriaid i ymolchi ynddi, a gelwid hi y môr pres

(1 Bren. vii. 23-26 ; 2 Cron. iv. 5, 6).

NOETH. 1. Yn gwbl ddi-ddillad (Gen. ii. 25 ; iii. 7).

2. Wedi ei ddilladu yn dlawd (Esa. Iviii. 7 ; lago ii. 15).

3. Nid heb ddillad, nac etto wedi ymddilladu yn dlawd,

ond heb fod yr oll o'r gwisgoedd arferol am un, yn
enwedig y wisg uchaf (1 Sam. xix. 24 ; Esa. xx. 2, 3 ;

loan xxi. 7 ; ac efaUai hefyd Act. xix. 16). Mae o bwys
i sylwi ar ystyr y gair yn yr Ysgrythyrau, gan y symud
y cyhuddiad o anweddeidd-dra a ellid heb hyny ddwyn
yn erbyn rhai adnodau. Yr oedd Ilafurwyr, fel y gellir

yn naturiol dybied, yn cael eu gorfodi gan wres yr hin-

sawdd i gario eu gwaith yn mlaen yn y meusydd mewn
cyflwr cydmariaethol noeth, ac wrth adael eu cartrefi

taflent i fíwrdd eu gwisgoedd uchaf, ac eraill ag y gallent

yn rhwyddaf deimlo eu heisiau. Gall hyn ein galluogi i

ddeall y gorchymyn a roddodd ein Harglwydd i'w ddis-

gyblion yn y rhagolwg ar oresgyniad Judea gan y Bhuf-

einiaid :
' A'r hwn a fÿddo yn y maes, na ddychweled yn

ei ol i gymeryd ei lfj.aTia' (C. C. diUad; Matt. xxiv. 18).

[GwisGOEDD.] 4. Yn eglur weledig ac yn gwbl adna-

íjyddus (Job xxvi. 6 ; Heb. iv. 13). 5. Amddifad o dda
bydol (Job i. 21 ;' Preg. v. 15). 6. Amddifad o ddiniweid-

rwydd, santeiddrwydd, a chyfiawnder, cynhenid neu gyf-

rifedig, ac yn ganlynol yn agored i warth a thrueui (Dat.

iii. 17, 18). 7. Wedi colli fi'afr a diogelwch Duw, ae yn



NUM'ERl. 422 NUM'ERI.

barod i syrthio yn ysglyfaeth i'n gelynion (Exod. xxxii.

25 ; 2 Cron. xxviii. 19). Cyn y cwymp nid oedd dim
noethni pechadurus, cywilyddus, neu niweidiol, gan nad

oedd dim tueddiadau llygredig, ac yn ganlynol nid oedd

un rhan o'r corph dynol yn anaddas i'w weled ; ond pan

ddaeth pechod i mewn, cafodd ein rhieni cyntaf allan eu

bod yn noethion, a'u bod yn aflan ac anghyfiawn, ac fod

eisiau cuddio y rhanau hyny o'u cyrph a elwid wedi hyny
yn noethni (Gen. iii. 7 ; ix. 22).

NUM'ERI. [Pentateüch.] Dynodid rhifau, neu
numeri, gan yr Hebreaid, y Groegiaid, a'r Rhufeiniaid,

ac hefyd gan genedloedd eraiU, trwy lythyrenau eu gwa-
hanol egwyddoregau. Oddiwrth yr Arabiaid, a hwythau,
fel y tybir, a'u cawsant o India, y derbyniodd Europe ei

chyfundraeth bresenol o rifau, yr hon sydd yn meddu
cymaint o symledd, eghirder, a phenderfynoledd. Gan y
gorfodid copiaw pob llyfr yn yr hen amseroedd, yr oedd
camsyniadau gyda golwg ar rifau yn agored iawn i grep-

ian mewn iddynt, gan nad oedd dira yn aml yn y synwyr
i ddiogelu cywirdeb o du y trawsgrifwyr, gan y gwnai
un rhif wneud cystal synwyr ag un arall. Yr oedd hyn
yn agored iawn i ddygwydd wrth gopio yr Ysgrythyrau
Hebraeg, gan eu bod nid yn unig yn mhlith yr ysgrifen-

iadau hynaf, a chwedi caeî eu trawsgrifiaw yn amlach na
neb Uyfrau eraiU, ond mae y llythyrenau a ddefnyddir i

ddynodi rhifau mor debyg i'w gilydd, rai o honynt, fel y
gelhd yn hawdd gamgymeryd un am y llall. Gan hyny
mae achos aml i amheu cywirdeb y rhifau a gyfarfyddwn
yn Ysgrythyrau yr H. D., hyd yn od pan y ceir hwynt
yn y copi derbyniedig ; ac oherwydd hyny yn cael ei gad-
arnhau yn gyífredinol gan awdurdod ysgrifau Hebraeg,
hen gyfieithiadau, a phrofion allanol eraill. Y mae rhifau

croes-ddywedawl : mae hefyd rifau anghredadwy, yn
enwedig gyda golwg ar y rhifedi a gyfansoddant fyddin-
oedd, a chyda golwg ar symau o arian. Mae rhai yn
groes-ddywedawl yn unig ; eraiU yn groes-ddywedawl
ac anghredadwy.
Mae genym esampl o rifau croes-ddywedawl yn yr

hanes am rifedi pobl Israel fel eu cymerwyd gan Joab
ar orchymyn Dafydd. Yn 2 Sam. xxiv. 9, dywedir : 'A
rhoddes Joab gyfrif y bobl at y brenin ; ac Israel ydoedd
wyth gan mil o wyr grymus yn tynu cleddyf ; a gwyr
Judah oedd bum can mil o wyr.' Yn 1 Cron. xxi. 5 : 'A
holl Israel oedd fil o filoedd a chan mil o wyr yn tynu
cleddyf; a Judah oedd bedwar can mil a deng mil a
a thriugain yn tynu cleddyf' Nis gallwn gymeryd
arnom benderfynu rhwng y cyfrifon croes-ddywedawl
hyn ; ond y mae cyfartaleddau y cyntaf yn ymddangos
yn fwy tebygol nag eiddo y cyntaf.

Yn 2 Sam. xxiv. 21-24, cawn yr hanes canlynol am y
pris dalodd Dafydd i Arafnah neu Ornan am ei lawr
dyrnu ar yr hwn i ' adeiladu aUor i'r Arglwydd, fel yr
atteUd y pla oddiwrth y bobl,' ac yn cynwys ' yr ychain
yn boeth-ofírwm, a'r íFustiau ac oíFer yr ychain yn lle

cynnud :

'
' Felly Dafydd a brynodd y Uawr dyrnu a'r

ychaiu, er deg a deugain o siclau arian.' Yn 1 Cron.
xxi. 25, dywedir :

' Felly rhoddes Dafydd i Ornan am y
lie can sicl o aur wrth bwys.' Yma ceir y cyfrifon nid
yn unig yn gwahaniaethu yn fawr, ond y symiau arian
yn gwahaniaethu mwy fyth. Mae hanner cant o siclau
arian, wrth hanner coron y sicl, yn dyfod i 6p. 5s. ; 600
o siclau aur, wrth Ip. 16s. 6c. y sicl, a ddeuant yn 1095p.

Mae yn rhaid bod camsyniad yn un o'r cyfrifon ; a
meddyliwn taw yn yr olaf y mae. Braidd y inae yn
gredadwy y gwnaethai Dafydd roddi pris mor fawr a

1095p. am ddim ond Uawr dyrnu yn Jerusalem, hyd yn
od pan yn gydfynedig ' a'r ychain yn boeth-oífrymau, a'r

flfustiau ac oífer yr ychain yn gynnud,' neu y gwnaethai
Ornan gynyg y cyfan iddo am cldim (adn. 20-24).

Mae y symau o aur ac arian a enwir mewn cysylltiad

â Dafydd a Solomon, mor fawr nes bod yn anghredadwy.
Dafydd, pan yn annerch ei fab, a ddywed :

' Ac wele yn
fy nhlodi y parotoais id yr Arglwydd gan mil o dalentau

aur, a mU o filoedd o dalentau arian ; ar bres hefyd, ac

ar haiarn, nid oes bwys' (1 Cron. xxii. 14). Pan yn
annerch ar ol hyn y gynuUeidfa, ymddengys fel pe yn
cyfeirio at swm fwy byth o aur ac arian ag ydoedd wedi
ddarbodi :

' Ac etto, am fod fy ewyUys tua th fy Nuw,
y mae genyf o'm heiddo fy hun aur ac arian, yr hwn a
roddaf tuag at d fy Nuw, tair mil o dalentau aur, o aur

Ophir ; a saith mil o dalentau arian puredig, i adduruo
parwydydd y t' (1 Cron. xxix. 4).

Heblaw y swm mawr hvm o aur ac arian a gyfranwyd
gan Dafydd, y mae genym hanes am gyfraniadau ych-

wanegol gan brif bobl Israel :
' Yna tywysogion y teulu-

oedd, a thywysogion Uwythau IsraeÌ, a thywysogion y
miloedd a'r cannoedd, a swyddogion gwaith y brenin, a

oíFrymasant yn ewyllysgar, ac a roddasant tuag at was-

anaeth t Dduw bum mil o dalentau aur, a deng mil o

syUtau, a deng mil o dalentau arian, a deunaw mil o

dalentau pres, a chan mil o dalentau haiarn ' (1 Cron.

xxix. 6, 7).

Dywedir i frenines Seba, pan ar ymweUad â Solomon,

roddi iddo ' chwech ugain talent o aur, a pheraroglau

lawer iawn, a meini gwerthfawr' (2 Ci'on. ix. 9).

Ymddengys i Solomon gael swm mawr o aur o Ophir

:

'A Hiram a anfonodd ei weision yn y Uongau, y rhai

oedd longwyr yn medru oddiwrth y môr, gyda gweision

Solomon. A hwy a ddaethant i Ophir, ac a ddygasant

oddiyno bedwar cant ac ugain o dalentau aur, ac a'u

dygasant at y brenin Solomon' (1 Bren. ix. 27, 28).

Yn 2 Cron. viiL 18, gelwir y swm yn ' bedwar cant a deg

a deugain talent o aur '—anghytundeb am ba un y mae
yn ofer ceisio cyfrif, ond ar y dybiaeth fod camsyniad

wedi cael ei wueud gan y trawsgrifwyr.

Ond nid ydym etto wedi gweled holl swm yr aur a

gafwyd gan Solomon. Dywedir yn mhellach : 'A phwys
yr aur a ddeuai i Solomon bob blwyddyn oedd chwe
chant a thri ugain a chwech o dalentau aur, heblaw yr

hyn a gai efe gan y marchuadwyr, ac o farsiandiaeth y
Ilysieuwyr, a chan hoil freninoedd Arabia, a thywysog-

ion y wlad' (1 Bren. x. 14, 15). Ymddengys nad oedd

diwedd ar swm yr aur a gyrhaeddodd Solomon. Ac hyd
yn od tybied fod y 420 neu 450 dalentau a gafwyd o

Ophir yn gynwysedig yn y 666, etto dywedir i hyn oll

gael ei dderbyn mewn blwyddyn, a gallasai fod yn derbyn

Uawer mewn blyneddau eraiU.

Nid ydym wedi ei farnu yn angenrheidiol i fwrw swm
yr holl symau hyn,.mewn rhan ar gyfrif ansicrwydd y
cyfrifon, ac hefyd yr ansicrwydd sydd yn bodoli ynghylch

gwerth y dalent. A chymeryd hyd yu od y cyfrifiad

iselaf o hono, mae y cyfanswm mor fawr fel ag i fod bron

yn anghredadwy.
Mae y byddinoedd a enwir yn ymddangos yn rhy
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liosog i ni dybied nad y\v y rhif wedi cael ei ormodi.

Yn yr hanes am y rhyfel rhwng Abiah brenin Judah, a

Jeroboam brenin Israel, dywedir :
' Ac Abiah a gydiodd

y rhyfel â Uu o ryfelwyr grymus, sef pedwar can mil o

wyr etholedig : a Jeroboam a luniaethodd y rhyfel yn ei

erbyn ef âg wyth gan mil o wyr etholedig, grymus, a

nerthol' (2 Cron. xiii. 3); ac yna ceir (adn. 17) rif y
lladdedigion :

' Ac Abiah a'i bobl a'u tarawsant hwy â

lladdfa fawr ; a syrthiodd yn archolledig o Israel bum
can mil o wyr etholedig.' Mae brwydrau arswydlawn
wedi cael eu hymladd yn ein hamser ni ; ond er fod y
teyrnasoedd a ymladdent yn llawer eangach na thal-

aethau bychain Israel a Judah, a'u poblogaeth yn ddir-

fawr fwy, ni fu genym ni erioed y fath fyddinoedd yn
ymladd un frwydr sengl ; ac er fod y gelfyddyd o fìlwrio

wedi cynyddu yn anarferol, a'r arfau a ddefnyddir mewn
rhyfel yn anhraethol fwy dinystriol, etto nid ydyw rhif

y lladdedigion, hyd yn od yn y brwydrau mwyaf gwaed-
lyd, ond megis fraction o'r rhif uchod.

Yr oedd gan Asa, olynwr Abiah, drachefn fyddin fwy
na'r eiddo ei dad, yn ol 2 Cron. xiv. 8, lle y dywedir :

'Ac yr oedd gan Asa lu o wyr yn dwyn tarianau a

gwaewíFyn, o Judah tri chan mil (300,000), ac o Benja-
min dau cant a phedwar ugain mil (280,000) yn dwyn
tarianau, ac yn tynu bwa : y rhai hyn oll oedd wyr
grymus.' Ond ymddengys fod y fyddin yr oedd ef i

fyned yn ei herbyn yn fwy etto ; oherwydd ychwanegir
(adn. 9): 'A Zerah yr Ethiopiad a ddaeth allan yn eu
herbyn hwynt, â llu o fil o filoedd (1,000,000—h.y. mil-

iwn), ac â thri chant (300) o gerbydau.' Gallasai Uu o
rai yn dilyn y gwersyU fod gyda byddin Zerah ; ond
dywedir yn bendant fod byddin Asa oìl yn ' wyr grymus.'

Ond darlunir Jehosaphat, mab Asa, fel un a feddai

fyddin fwy Uiosog nac un o'r rhai ydym newydd eu
henwi. Ûywedir ei bod yn 1,160,000 'o wyr cedyrn
nerthol' o Judah ; dan un cadben yr oedd 300,000,
280,000 dan un araU, 200,000 dan un araU

;
yr oedd

o Benjamin 200,000 dan un cadben, a than un araU
180,000. 'Y rhai hyn oedd yn gwasanaethu y brenin,

heblaw y rhai a roddasai y brenin yn y dinasoedd caerog,

trwy hoU Judah ' (2 Cron. xvii. 13-19). Nid hawdd y
gaUwn dybied fod cynifer o filwyr, 'gwyr cedyrn nerthol,'

mewn gwlad mor fychan ag oedd un Judah a Benjamin.
Rhagdybiai hyn boblogaeth y fath ag nas geUir byth
gredu ei bod wedi bod erioed ganddynt.
Mae genym esiampl araU o rif anghredadwy yn cael

eu Uadd mewn brwydi', er yn Uawer Uai na'r un ydym
newydd adrodd. Wedi i Ahab brenin Israel, orchíygu
Benhadad brenin Syria, 'meibion Israel a laddasant o'r

Syriaid gan mil o wyr traed mewn un diwrnod. A'r UeiU
a flfoisant i Aphec, i'r ddinas; a'r mur a syrthiodd ar saith

mil ar hugaiii o'r gwyr a adawsid ' (1 Bren.xx. 29, 30).

Ni wnawn sylwi ond ar ddau neu dri o adroddiadau
croes-ddywedawl mewn perthynas i ryw fatterion bychain.
Yn 2 Bren. viii. 25 yr ydym yn darUen :

' Yn y ddeu-
ddegfed flwyddyn i Joram mab Ahab brenin Israel yr
aeth Ahaziah mab Jehoram brenin Judah yn frenin.'

Ond yn y benod uesaf (adn. 29) dywedir :
' Yn yr unfed

flwyddyn ar ddeg i Joram fab Ahab yr aethai Ahaziah
yn frenin ar Judah.'

Cawn etto groes-ddywediad mwy tarawiadol gyda
golwg ar oedran Ahaziah pan y daeth i'r orsedd. Yn

2 Bren. viii. 26 yr ydym yn darUen :
' Mab dwy flwydd

ar hugain oedd Ahaziah pan aeth efe yn frenin.' Yn
2 Cron. xxii. 2 dywedir :

' Mab dwy flwydd a deugain
oed oedd Ahaziah pan ddechreuodd efe deyrnasu.' Oddi-
wrth hanes araU, ymddengys i Jehoram ei dad farw pan
yr oedd ef yn ddeugain oed (xxi. 5, 20). GaUasai Aha-
ziah, yr hwn a'i canlynodd yn uniongyrchol, fod y pryd
hwnw yn ugain oed, ond nis gaUasai fod yn ddeugain
oed, oblegid gwnai hyny ef yn hynach na'i dad.

Yn 2 Bren. xxiv. 8 yr ydym yn darUen :
' Mab deunaw

mlwydd oed oedd Joachin pan aeth efe yn frenin ;' ond
yn 2 Cron. xxxvi. 9 dywedir :

' Mab wyth mlwydd
oedd Joachin pan y dechreuodd efe deyrnasu.' Dyma
ddau gyfrif yn gwbl groes i'w gilydd ; ond efaUai y dy-
wed rhai, nad yw y camsyniad o un pwys; camgymeriad
naturiol ydyw, a geUir yn hawdd gyfrif am dano. Yn
bresenol, dyna i gyd ydym yn ei ddweud—fod yn yr
Ysgrythyrau Hebraeg gamsyniadau mewn perthynas i

rifedi. Nid mawredd y camsyniadau ydyw y pwnc ; ond
y fíaith eu bod i'w caeh Y mae camsyniad bychan, os

wedi ei bi'ofi feUy i berfíeithrwydd, yn gymaint camsyniad
ag un mawr. Mae yr hoU gamsyniadau mewn perthynas
i rifedi yn rhai naturiol, ac yn hawdd cyfrif am danynt.
Nid yw rhai ysgrifenwyr yn profi un anhawsder mewn

perthynas i fawredd rhai o'r rhifau yn yr Ysgrythyrau,
ac y maent yn ceisio cysoni hyd yn od y rhifau gwrth-
ddywedawl, ond nid gyda Uawer o Iwyddiant. Yr ydym
yn golygu mai Uawer gweU ydyw cydnabod yr anhaws-
derau, a'u gadael heb eu hesponio. Nid ydyw cyfaddef
fod trawsgrifwyr wrth gopio yr Ysgrythyrau Hebraeg
yn agored iawn i wneud camsyniadau gyda golwg ar

rifedi, ac i fod yn ol pob tebygolrwydd gamsyniadau yn
y cyfryw adnodau ag yr ydym wedi cyfeirio attynt, yn
menu dim ar sicrwydd yr H. D. mewn pethau eraiU, ond
fel addefiad o ffaith gyfiredinol ac anwadadwy fod am-
rywiol ddar]leniadau yn y copiau Uawysgrif o'r H. D. a'r

T. N. Nid yw yn efíeithio ar ddim ond cywirdeb rhif-

edi ; ac y mae hyn, yn Ue bod yn ddrwg, yn fantais, gan

y gaU ein cynorthwyo i symud, o'r hyn Ueiaf yn y ffordd

o dybiaeth, anhawsderau nas geUir eu gwaredu mewu
un ffordd araU, megis taro 50,070 o wr Bethsemes am
iddynt edrych yn arch yr Arglwydd (1 Sam. vi. 19)
[Bethsemes], a marwolaeth trwy haint 70,000 oblegid

i Dafydd gyfrif y bobl (2 Sam. xxiv. 15).

Ond er y golygwn fod rhai o'r cyfrifon, yn enwedig
yn yr H. D. yn anghywir, ac yn debygol mewn rhai

enghreifftiau. yn mheU o fod yn wir, ni wnaem newid un
honynt heb brofion digonol aUan o ysgrifau Hebraeg,

hen gyfieithiadau, &c., gyda golwg ar y gwir ddarUeniad
ond gadawem hwynt oU fel y maent. Ni wnai cynyg
gweUiantau amcan-dybiol, neu newid y copi ar awdurdod
annigonol, ond gosod un ansicrwydd yn Ue y UaU—un
rhif anghywir yn Ue efaUai un araU. Mae y rhifau pre-

senol, er y cyfrifir hwynt yn anghywir, yn dangos cyflwr

presenol y copi derbyniedig, ac oddiwrth y ffaith hon
geUir tynu rhai casgUadau pwysig.

O. 1. Cyfryng-ddod {ínterjedion)
, yn arwyddo difrif-

rifoledd galar (Luc xiii. 34), mewn gweddi (1 Bren. viii.
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26), mewn edmygedd (Rhuf. xi. 33), wrth geryddu neu

re^ymu (Gal. iii. 1), neu wrth alw neu wahodd (Ps. xcv. 6).

2. O a ddyuoda— 1. Y defnydd o ba un y mae peth

wedi ei wneud (1 Bren. xxii. 11). 2. Yr achos (l Pedr

ii. 8). 3. Y gwrthrych (Gal. ii. IG). 4. Y perchen i ba

un y perthyn person neu beth, fel ei eiddo, ei feddiant,

neu ei blaid (1 Cor. i. 12 ; iii. 4). O Dduw, a thrwyddo,

ac iddo, y mae pob peth : efe a u gwnaeth
;
ganddo ef y

diogehr hwynt ; ac at ei ogoniant ef, fel eu prif amcan,

y cyfeirir eu creadigaeth, eu cynnaliaeth, a'u llywodr-

aethiad (Rhuf xi. 36). Nis gallasai Crist wneud dim o

hono ei hun—hyny yw, heb ewyllys a gorchymyn ei

Dad (loan v. 1 9). Mae y saint o Dduw ; wedi eu gwar-

edu a'u hailgenedlu ganddo, yn perthyn iddo, ac yn
dymuno bod yn debyg iddo (1 loan iv. 4). Y maent o

ffydd, megis, trwy gymhwysiad o air Duw, y mae eu

cyflwr a'u natur wedi eu cyfnewid ; a chan egwyddor
neu arferiad o ffydd y dylanwadir arnynt yn eu bywyd
a'u hymarweddiad (Gal. iii. 9). Iddynt y cyfrenir o

yspryd Duw ; mae yn trigo ynddynt, gan eu cyffroi a'u

cyfarwyddo (1 loan iv. 13). Mae dynion drwg o'r diafol

;

ei blant a'i weision ef ydynt, ac yn debyg iddo (loan

viii. 44). Maent o'r byd, fel y mae eu serchiadau yn
gnawdol a phechadurus, a chymerant bethau bydol i fod

yn rhan iddynt, dynion bydol i fod yn gymdeithion idd-

ynt, ac arferion bydol i fod yn siamplau iddynt (1 loan

iv. 5.) Maent o weithredoedd y ddeddf, gan y ceisiant

gyfiawnhad a dedwyddwch trwyddynt (Gal. iii. 10).

Mae Satan yn llefaru o hono ei hun—hyny yw, yr hyn
a ddeillia o'i natur lygredig ei hun (loan viii. 44).

OER yw— 1. Naturiol, megis dwfr, yr hin, &c. (Jer.

xviii. 1 4 ; Nahum iii. 1 7). Mae yn aml yn oer anarferol

yn Mhalestina a'r gwledydd cymydogaethol yn nhymor
oer y gauaf, ac hyd yn od yn y gwanwyn a'r haf, yn
enwedig ar y mynyddau, mae y nosweithiau yn oer iawn,

tra mae y dydd yn boeth iawn (Gen. xxxi. 40 ; loan

xviii. 18). 2. Ysprydol, yr hyn sydd yn gynwysedig
mewn difatterwch hollol ynghylch lesu Grist a'i bethau

dwyfol (Matt. xxiv. 12). Mae proffeswyr heb fod yn oer

na brwd pan y cadwant i fynu broffes o'r gwirionedd i

ryw fesur, ond heb fod yn feddianol ar ffydd fywiog, sel,

ac awydd am deimlo ei grym. Mae fod Crist yn dymuno
ar i ddynion fod yn oer neu frwd yn arwyddo nad oes

neb yn fwy atgas yn ei olwg, neu yn fwy o ddianrhydedd
iddo, na phroffeswyr rhagrithiol a difatter o grefydd (Dat.

iii. 15, 16). Mae newyddion da fel dyfroedd oerion i

enaid sychedig ; h.y., maent yn dderbyniol ac adfywiol

dros ben (Diar. xxv. 25).

• OES. Mae oes neu oed dynolryw wedi amrywio yn
hynpd ar wahanol amserau a chyfnodau yn sefyllfa cym-
deithas. Efallai y bwriedid dyn, fel y crewyd ef ar y
cyntaf, ac mewn cyflwr o ddiniweidrwydd, i fyw am
dymhor go hir. Ni fygythid angeu ond am fwytta o

ffrwyth y pren gwaharddedig. Pe buasai heb wneud
hyny, mae yn amhosibl dweud pa Iwybr a gymerasid
mewn cysyUtiad âg ef ; ond mae yn amlwg y gwnaethai
yr hil ddynol liosogi gymaint fel y daethai amser pan
nad allasai y ddaiar gynwys rhagor o ychwanegiad yn
rhif ei thrigolion, os na chawsai rhan o'r boblogaeth ei

symud ymaith. Gallasai y tymhor hwnw fod yn mhell,

oblegid yr oedd yn ddichonadwy i'r ddaiar, ond iddi gael
ei gwrteithio yn briodol, i aynnal rif anrhaethol fwy o

drigolion nag sydd wedi bod ar ei gwyneb ar unrhyw im
amser ; oud etto yr oedd terfyn ar ei gallu yn yr ystyr

hyn, a buasid yn y diwedd yn sicr o gyrhaedd y terfyu

hwnw, os na symudasid i-hai o'r trigolion oddiar y ffordd.

Gallwn gasglu gan hyny y gwnaethai doethineb ddwyfol
gael allan ryw drefn i sicrhau hyu heb offei-ynoliaeth

angeu, yr hwn a fygythiasid fel cosb am anufudd-dod.

Gan fod dyn efallai, trwy gyfansoddiad gwreiddiol ei

natur, wedi ei wneud yn alluog i fyw am lawer o flyn-

eddau, ni gawn yn ganlynol iddo gyrhaedd yn oesoedd
boreuol y byd oedran Ilawer mwy nag yn bresenol ; ond
' pan ddaeth pechod i'r byd, a marwolaeth trwy bechod,'

byrhawyd hyd yr oes yn raddol, hyd nes iddi ddyfod y
peth ydyw yn bresenol, dan amgylchiadau ffafriol. Mae
gwahaniaeth mavn' yn achyddiaeth y patrieirch, yn
gystal o flaen ac ar ol y diluw, fel y rhoddir hi yn y copi

Hebraeg, y copi Samaritanaidd, y Septuagaint, a chan

Josephus, yr hanesydd luddewig [Amseryddiaeth] ; ond
cydunant oll i briodoli iddynt oes Iiir. Dengys y tafleni

canlynol oedran Adda a'i ddisgynyddion:—
Taflen I.—Cyîí y Diluw.

1. Adda . . .

2. Seth . . .

3. Enos . . .

4. Cainan . .

5. Mahaleel .

6. Jared. . .

7. Enooli . .

8. Methuselah.
9. Lamech . .

10. Noah. . .

lleb.
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Heblaw hir hoedl y cynddiluwiaid, mae amgylchiad

arall mewn cysylltiad â hwyrit ag sydd yn ymddangos
yn hynod iawn, sef eu hoedran mawr cyn i'w meibion

gael eu geni. Efallai, fodd bynag, taw amcan yr hanes-

ydd sautaidd oedd rhoddi llinell y gangen hono a der-

fynai yn Noah, yr hwn, mewn ystyr, a ddechreuodd hil

newydd, a gallasai fod ganddynt blant eraill o flaen y
rhai sydd yn cael eu henwi. Yr oedd, ni a wyddom, gan
Adda ac Efa, Cain ac Abel ; ac efallai fod ganddynt
ferched hefyd—hyny yw, gwraig Cain (iv. 17). Dylid

hefyd gofio fod, yn ol deddf gyífredinol genedigaethau,

y cyntaf-anedigion mor debygol i fod yn ferched a meib-

ion ; etto, o'r holl enedigaethau a roddir yma, meibion i

gyd yn ddieithriad ydynt. Efallai yr arwydda hyn nad
oes genym hanes am yr oU o'r genedigaethau a gymer-
asant le cyn iddynt hwy gael eu geni. Ac ar ol y diluw,

nid yn unig fe gafodd hoedl dynohyw ei byrhftu, ond
cwtogwyd hefyd y tymhor y caent blant ynddo. Efallai

nad ydoedd yn ddiweddarach nag ydyw yn yr amser
presenol.

O amser Sem, yr hwn oedd y ddolen gysylltiol rhwng y
cyfnodau o flaen ac ar ol y diluw, a'r hwn fu fyw hyd
nes yr oedd yn 600 mlwydd oed, byrhaodd oes dyn yn
fawr, hyd amser Terah, yr hwn fu farw pan yn 205
mlwydd oed. Ac nid arosodd yma, ond aeth rhagddi

gan leihau hyd nes cyrhaedd y pwynt Ue mae wedi sefyll

am y 3000 o flyneddau diweddaf neu ragor.

Dengys y daflen ganlynol fyrhad oes dynolryw :

—

Abraham,
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Heb. X. 31). 2. Ofnus
;
yn llawn ofn drwg dynesawl

(Deut. XX. 8 ; Matt. viü. 26 ; Esa. xxxv. 4). Ofnusrwydd
a arwydda gyflawnder mawr o arswyd yn ymaflyd mewn
un (Esa. xxi. 4 ; xxxiii. 14).

OFFEmiAD, gwr a gyflawnai wasanaetli crefyddol,

yn enwedig ofírymu ebyrth. Tybir gan rai y gwnai tadau

neu benau teuluoedd yn oesoedd boreuol y byd gyflawni

rhan offeiriaid : ond nid oes un prawf neillduoÌ y cyfyngid

y swydd iddynt hwy. Ymddengys yr ofírymai bob dyn
ebyrth drosto ei hun pan ofynai amgylchiadau arn hyny,

rnegis Cain, Abel, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, at y rhai

y gallwu efallai ychwanegu Job, fel un oedd yn byw
mewn oes foreuol, ynghyd â'i gyfeiUion Eilphaz, Bildad,

a Sophar (Job i. 5 ; xlii. 7-9). Mae Llyfr Genesis yn
cynwys cyfnod o fwy na 2300 o flyneddau ; ond ni enwir
ond un ofíeiriad mewn cysylltiad á gwir grefydd— ' Mel-
chisedec, brenin Salem,' yr hwn a elwir yn ' oflfeiriad y
Duw Goruchaf ' (Gen. xiv. 18). Enwir vm offeiriad arall,

yn ein cyfìeithiad cyffredin ni, sef Potipherah offeiriad

Od,' tad yn nghyfraith Joseph (xh. 45) ; ac yn Exod. ü.

16, 21 yr ydym yn darllen hefyd am Jethro, 'offeiriad

Midian/ tad yn nghyfraith Moses ; ond yn y ddwy adnod
cyfieithir y gair ar ymyl y ddalen yn dywijsog ; a chan
íbd i'r gair Hebraeg y ddau ystyr yma, nis gellir pender-
íynu yn sicr yn mha ystyr y mae y gair i gael ei gymeryd
yn yr adnodau hyn.

Pan ddarfu i'r IsraeUaid, ar ol dyfod allan o'r Aipht,
wersyllu o flaen Mynydd Sinai, gorchymynwyd Moses
gan Dduw i ddywedyd wrthynt :

' A chwi a fyddwch i

mi yn freniniaeth o otìeiriaid, ac yn genedlaeth santaidd

'

(Exod. xix. 6)—geiriau a awgrymant fel pe buasai y
swýdd yn cael ei chyflawni yn gyffredinol gan bawb, er

fe ddichon y gelwid hwynt feUy oherwydd eu bod i gael

eu cyflwyno i Dduw, a llawer o ddefnydd i gael ei wneud
o honynt yn ei wasanaeth (1 Pedr ii. 5, 9). Yr oedd
eisoes offeiriaid yn mhUth yr IsraeUaid, oblegid pan yr
oedd Moses gyda Duw ar y mynydd fe dderbyniodd y
gorchymyn hwn :

' Ac ymsanteiddied yr offeiriaid hefyd,

y rhai a nesant at yr Arglwydd : rhag i'r Arglwydd
ruthro arnynt' (xix. 22); ac yn fuan ar ol hyny Moses 'a
anfonodd lanciau meibion Israel, a hwy a off"rymasant

boeth-offrymau, ac a aberthasant fustych yn ebyrth hedd
i'r Arglwydd ' (xxiv. 5). Pwy oedd y gwyr ifeinc hyn

—

pa un ai offeiriaid neu beidio—nid yw yn ymddangos yn
eglur, er ei fod yn eithaf naturiol i ddeaU yr adnod fel

yn dysgu hyny i ni.

Yr ydym yn dyfod yn awr at sefydUad urdd ordein-
iedig o offeiriaid yn mhUth yr IsraeUaid. Cafodd Aaron

• a'i feibion eu happwyntio trwy orchymyn Duw i'r swydd
hon (Exod. xxviii. 1), a gwnaed hi yn un barhaus yn ei

deulu (xl. 15 ; xxv. 12, 13). Yr oedd gwisgoedd neUl-
duol (' gwisgoedd santaidd er gogoniant a harddwch ') i

gael eu gwisgo ganddynt (Exod. xxviii. 2-43), ac yr
oeddynt i gael eu cysegru i'w swydd trwy ebyrth a
8;iremoniau eraiU. Yr oedd y swydd offeiriadol yn
gyfyngedig i Aaron a'i deulu; ond yr oedd yr oU o
ddisgynyddion Lefi wedi eu happwyntio i weini iddynt
mewn gwasanaeth o is natur, ac fel y cyfryw a gyfenwyd
ya Lefiaid (Num. Ui. 5-10). Gwnaeth hyn gyffroi eldd-
igedd Corah ac eraUl o deulu Lefi, y rhai, heb foddloni
ar y swydd i ba un y cawsent eu happwyntio, a chwen-
Ychasant yr offeiriudaeth hefyd ; ac ymunodd â hwynt

mewn gwrthryfel Dathan ac Abiram, ac eraiU o brif bobl
Israel, y rhai a ymddangosent i fod o Iwyth lieuben,

ac yn debygol dan ddylanwad yr un eiddigedd tuag at

Moses. Yr oedd yn fadiad arswydus, ond 'agorodd y
ddaiar ei safi), ac a'u Uyncodd hwynt a'u hoU gyfoeth ;

'

ac felly amddiffynwyd yn wyrthiol hawl Aaron i'r offeir-

iadaeth, ac awdurdod Moses fel arweinydd yr Israeliaid

(Nura. xvi. 1-40).

Yr oedd i Aaron, yn nheulu yr hwn yr oedd j swydd
offeiriadol i fod yn etifeddiaeth ddidor, bedwar o feibion

—Nadab ac Abihü, Eleazar ac Abiathar ; eithr Uaddwyd
y ddau tìaenaf oblegid ' offrymu tân dyeithr ger bron yr
Arglwydd yn anialwch Sinai,' a chyfyngwyd yr offeiriad-

aeth mewn canlyniad i'r ddau olaf. Oddiwrth Aaron
disgynodd y swydd offeiriadol i'w fab Eleazar, ac oddi
wrtho yntau i amryw o'i ddisgynyddion yn olynol (Num.
XX. 25-28; xxii. 10-13; 1 Cron. vi. 4-6). Ar ol hyn
trosglwyddwyd hi i hiliogaeth Ithamar, mab ieuengaf

Aaron, ond am ba reswm nid ydys yn gwybod. Eli, yn
ol Josephus, ydoedd yr arch-offeiriad cyntaf o linell Ith-

amar {Antiq. v. 11. 5 ; viii. 1. 3) ; a pharhaodd y swydd
yn ei deulu ef hyd ddechreuad tej'rnaeiad Solomon, pan

y symudwyd Abiathar.o honi oblegid cymeryd rhan
gyd ag Adoniah yn ei gynyg i drawsfeddianu yr orsedd ;

a Sadoc, o linell Eleazar, yr hwn hyd yn od yn nheyrnas-

iad Dafydd oedd yn arch-offeiriad yn gystal ag Abiathar,

a osodwyd yn awr yn y swydd wrtho ei huu (2 Sam.
XX. 25 ; 1 Bren. i. 7 ; ii. 26, 27, 35) ; a pharhaodd ja. ei

lineU ef hyd amser caethglud Babilon (1 Cron. vi. 8-15).

Yn flaenorol i hyn yr oedd Dafydd wedi dosparthu yr
offeiriaid—meibion Eleazar a meibion Ithamar—'yn ol

eu swyddau, yn eu gwasanaeth. A chafwyd mwy o feib-

ion Eleazar nag o feibion Ithamar. Yr ydoedd o feibion

Eleazar yn benau ar d eu tadau un ar bymtheg, ac o

feibion Ithamar, yn ol t eu tadau wyth.' A rhanwyd y
rhai hyn wrth goelbren i bedwar cwrs ar hugain ar gyfer

gwasanaeth t yr Arglwydd (1 Cron. xxiv. 3-19).

Gallesid tybied y gwnaethai yr offemaid fyw fel corph

yn y man Ue yr oedd y babell, ac, ar ol i'r deml gael ei

hadeiladu, yn Jerusalem ; ond er y dichon y ymgasglai

niferi o honynt yn y ddinas hono, nid oedd hyn o angen-

rheidrwydd. Yn rhaniad Canaan rhwng Uwythau Israel

ni roddwyd un rhan o honi i Iwyth Lefi— ' yr Arglwydd
oedd eu hetifeddiaeth hwynt ;' oud rhoddwyd iddynt

wrth goelbren wyth a deugain o ddinasoedd perthynol i'r

Uwythau eraUl i drigo ynddynt, ynghyd 'â'u meusydd
pentrefol i'w hanifeiliaid, ac i'w golud

;

' ac o'r wyth a deu-

gain hyn rhoddwyd tair ar ddeg i'r offeiriaid o Iwythau
Judah, Benjamin, a Simeon—a'r oU o honynt ar y gor-

Uewin i'r lorddonen ac yn nehau Canaan (Jos. xiv. 3, 4
;

xxi. 1-4) ; felly nid oeddynt yn neppell oddiwrtli seddau

y tabernacl neu y deml. Zacharias, tad loan Fedyddiwr,

yr hwn oedd o gylch-ddydd Abiah, un o'r cylch-ddyddiau

a appwynti\vyd yn ddechreuol gan Dafydd, a drigai yn
Jerusalem yn unig tra yn 'gwasanaethu swydd oÔeiriad

yn nhrefn ei ddydd-gylch.' ' A bu, cyn gynted ag y cyf-

lawnwyd dyddiau ei weinidogaeth ef, fyned o hono i'w

d ei hun,' yr hwn oedd yn mynydd-dir Judea (Luc i.

5, 8, 23, 39, 40).

Nid ymddengys fod yr offeiriaid mewn un modd yn
enwog am eu duwioldeb. Yr oedd yn ddiamheuol ddyn-

'on da yn eu plith ; ond nid oedd y swydd yn un diogel-
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vvch rhag iddi gael ei llanw gan ddynion diegwyddor
drygionus. Dyna, er esiampl, feibion EH. Dywedir taw
' meibion Belial oeddynt ; nid adwaenent yr Arglwydd.'

Y fath oedd eu hysglyfgarwch fel y dywedir fod ' pechod

y llanciau yn fawr iawn ger bron yr Arglwydd, canys

JËieiddiai dynion oíFrwm yr Arglwydd.' Ac adroddir y
'gorweddent gyd â'r gwragedd oedd yn ymgasghi yn
finteioedd wrth ddrws pabell y cyfarfod.' Mor fawr oedd

eu drygioni, fel j dygodd arnynt hwy ac ar d eu tad y
dynged fwyaf arswydus a geir sôn am dani yn yr Ys-

grythyrau. Ni obeithiwn nad oedd llawer o esamplau

o'r fath ddrygioni yn mysg yr offeiriaid a hon ; ond etto

mae genym mewn amserau olynol lawer prawf cadarn o

anghrefyddoldeb a drygioni yr offeiriaid yn llyfrau hanes-

yddol yr Ysgrythyr, megis yn 2 Breu. xii. 4-8 ; xvi.

10-16 ; xxiii. 5-12 ; 2 Cron. xxix. 34 ; xxxvi. 14 ; Ezra

ix. 1, 2 ; Neh. xiii. 4-9, 28, 29 ; ac yn ysgrifeniadau y
prophwydi, megis yn Esa. xxviii. 7, 8 ; Jer. i. 18 ; ii. 8,

26, 27; V. 31; viii. 10; xxvi. 8; Galar. iv. "13
; Ezec.

xxii. 26 ; Micah iii. 11 ; Seph. i. 4 ; Mal. i. 6-14 ; ii. 1,

2-10. Mae genym esamplau o oíFeiriaid duwiol yn y
prophwyd Jeremiah (i. 1), yn Ezra (vii. 1-12), ac yn
Zecharias, tad loan Fedyddiwr (Luc i. 5, 6).

Ar ddychwehad yr luddewon o Babilon llanwai Jesua

fab Josadac swydd arch-oíîeiriad, a bu yn flaenlk\w gyd â'r

gorchwyl o adfeiyd ffurf-lywodraeth yr luddewon. Yr
oedd ef o Unell EIeazar, ac oddiwrtho ef cawn y llinell o

arch-oíFeiriaid yn cael ei pharhau i lawr hyd Jadua yn
amser Alexander Fawr (1 Cron. vi. 15 ; Ezra iii. ; Zech.

iii. 1 ; Neh. xii. 10, 11). Mae yn fwy anhawdd dilyn ei

chwrs canlynol, gan y torid yn aml gadwyn yr olyniaeth,

Yr oedd llawer o afreoleidd-dra mewn cysylltiad ag

appwyntiad arch-offeiriaid. Yr oedd cyfnewidiadau yn
EnniIIid y swydd yn aml trwy interest, cyfrwys-am

dra, Ilwgr-wobrwyon, ac weithiau trwy lofruddiaeth. Yn
Ile ei bod yn cael ei dal dros fywyd, ni ddelid hi yn aml
ond dros dymhorau byrion. Nid oedd yn beth anghy-

ffredin i un arch-offeiriad gael ei fwrw allan o'i swydd i

wneud Ile i arall. Daliwyd y swydd gan dywysogion o

deulu y Maccabeaid am o gylch 130 o flyneddau. Yr
oeddynt eill deuoedd yn arch-offeiriaid a Ilywodraethwyr

gwladol, ac fel railwyr darfu iddynt ymladd Uawer brwydr
galed; ond er eu bod o linell EIeazar, nid oedd ganddynt
hawl enedigol i'r swydd. Wedi i'r Rhufeiniaid dcîar-

ostwng y wlad ac appwyntio Herod yn frenin, gwnaeth ef

ac aelodau dilynol ei deulu, ac wedi hyny y Ilywodraeth-

wyr Rhufeinig eu hunain gymeryd arnynt i appwyntio yr

arch-offeiriaid a'u symud fel y dygwyddai daro eu chwym,
eu Iles, neu eu golygiadau gwleidyddol. Gosodent hwynt
yn y swydd, a throient hwynt allan o honi yn y modd
mwyaf direswm. Ni chai rhai fwynhau y swydd ond
am amser byr ; a chai y rhai a drowyd allan o honi

weithiau eu hadferu iddi drachefn. Yn mlynyddoedd
olaf y genedl luddewig, yr oedd y cyfnewidiadau yn
neillduol gyflym. Yr oedd yr offeiriaid, ac yn enwedig
yr arch-otíeiriaid, yn Ile bod yn esiamplavi o dduwiol-
deb a moesau da, yn aml yn esiamplau o bob peth dryg-
ionus, diegwyddor, a diwerth (Joseph. Änt{q. xviii., xix.,

XX., passim).

O'r rhai a gyflawnent ddyledswyddau yr arch-offeir-

mdaeth yn ystod tyrahor dirywiad y ff'urf-lywodraeth

luddewig enwir dau yn arbenig yn y T. N.—Aimas a

Caiaphas. Yn Luc iii. 2 dyiyedir fod 'Annas a Caiaphas
yn arch-offeiriaid.' Yn loan xviii, 13 dywedir wrthym
i'r swyddogion a ddaliasent yr Arglwydd ei gymeryd ef

at 'Annas yn gyntaf, canys chwegrwn Caiaphas, yr hwn
oedd ai'ch-offeiriad y flwyddyn hono, ydoedd efe.' Yn
ol cyfansoddiad gwreiddiol Moses uis gallai fod ond un
arch-offeiriad ar y tro, ac yr oedd yr appwyntiad yn un
dros fywyd ; ac nid yw yn yraddangos i Herod neu yr

awdurdodau Rhufeinig erioed i appwyntio dau arch-

offeiriaid gyd â'u gilydd. Ond yn yr adnodau hyn
gelwir Annas a Caiaphas yn eglur yn arch-ofíeiriaid

;

etto mae yn amlwg oddiwrth hanes prawf ein Har-
glwydd nad oedd mewn gwirionedd ond Caiaphas yn
' arch-offeiriad y flwyddyn hono,' fel y dywedir ddwy-
waith yn bendant gan loan (xi. 49 ; xviii. 13). Mae
hyd yn od yr ymadrodd yma yn arwyddo cyfnewidiol-

deb y swydd. Annas yn ddiau oedd wedi bod yn arch-

offeiriad cyn hyny, ac efallai ei fod felly drachefn yn
fuan wedi hyn. Ond gan fod cyfnewidiadau wedi dyfod

yn bethau cyffi-edin erbyn hyn, efallai ei fod yn arferol

mewn ffbrdd o barch i roddi y titl i'r rhai nad oedd erioed

wedi mwynhau yr urddas.

Ceir y geiriau ' arch-oíFeiriaid ' a ' phenaethiaid yr

offeiriaid' yn Ezi'a viii. 24 ; x. 5 ; Neh. xii. 7 ; ac y mae

y gair ' arch-offeiriaid ' yn amlach fyth yn yr Efengylau

ac yn yr Actau. Er y dichon gynwys, nid yw efallai yn
cyfeirio at arch-offeiriaid, ond y mae i'w ddeall am offieir-

iaid a flaenorent, yn enwedig am flaenoriaid y cylch-

ddyddiau i ba rai y dosparthodd Dafydd yr offeiriaid

(1 Cron. xxiv. 1-19).

Mae ysgrifenwyr luddewig yn son am sagan fel rhag-

law yr arch-off'eiriad, yr hwn a weinyddai yn ei le pan

yn sâl, ac ar achlysuron eraill pan y byddai yn analluog

i gyflawni dyledswyddau ei swydd. Efallai fod cyfeiriad

at y sagan yn 2 Bren. xxv. 1 8, lle mae son ara ' Seraiah

yr offeiriad penaf, a Zephoniah yr ail offeiriad.' Yn awr

gallasai y ddau fyned dan yr enw arch-offeiriaid ; a phan

ddywed Luc fod 'Aunas a Chaiaphas yn arch-offeiriaid

'

pau ddechreuodd loan Fedyddiwr ar ei weinidogaeth,

nid oes im anhebygolrwydd yn y dybiaeth y gallasai un
fod yr arch-offeiriad yn ngwir ystyr y gair— efallai Annas,

oblegid taw efe oedd yr hynaf o'r ddau—a Chaiaphas, ei

fab yn nghyfraith, yn sagan neu ail offfeiriad iddo, er

yn ddiau iddo fod wedi hyn yn arch-offeiriad ; a gall

yr holl aragylchiadau hyn, a'u cymeryd gyd â'u gilydd,

gyfrif am eu bod yn cael eia galw yn arch-offeiriaid.

[Caiaphas.]
OFFER RHYFEL. Yr oedd dau fath o'r rhai hyn,

yr un siglawl {sicmging) a'r un ti'eiglawl (roUing), a defn-

yddid hwynt i wneud tyllau raewn rauriau cestyll. Yr
oeddynt yn gynwysedig o drawstiau mawrion fel hwyl-

brenau llong, a'i flaen wedi ei gapanu â haiarn wedi ei

wneud ar lun pen hwrdd corniog, a gelwir ef, oherwydd

hyny, yn hattering-ram yn Saisoneg. Crogid y swinging-

ram gerfydd rhaffau wrth groes-drawst ai'all a orphwysai

ar drosolion (gwel y darlun), a chwedi ei osod yn gyd-

bwys, a gyrid ef yn ol a gwrthol gan nifer o ddynion, gan

gyfeirio ei ben hwrdd-debyg yn erbyn y mur nes gwneud
twll ynddo. Yr oedd y sawl a'i hyrddient yn paeleu

diogelu gan shed wedi ei gwneud o goed a chlwydi gwiail

rhag saethau y rhai y gwarchaent i'w herbyn, neu y
ceryg a luchient. Yr oedd y rolling rams yn rhedeg ar
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olwynion, a dyma y rheswm dros eu henw. Mae Ezeciel

yn son am y battering-rams, neu yn ol y C. C, 'oíFer

rhyfel ' (iv. 2 ; xxi. 22), ac efe ydyw un o'r ysgrifenwyr

iiWBDn-ismniAST,

boreuaf a wna hyny. Dengys y darlun cydíynedol
swinging ram mewn gweithrediad.

OFFEWM, a ddynoda yn benaf yr hyn roddir i Dduw.
Yr oedd yn gyffredin ddau fath o offrymau—sef rhoddion,
pan na ddinystrid bywyd ; ac ehyrth, pan y cymerid ym-
aith fywyd yr hyn offrymid (Heb. v. 1). Amcan pawb
ydoedd naiU ai gwneud iawn dros bechod, diolch i Dduw
am drugareddau a dderbyniasid, neu geisio ryw ffafr

newydd ; a gwnaent gyfeirnodi ein Gwaredwr, yr hwn,
trwy un aberth, a berffeithiodd yn dragywydd y rhai a
santeiddiwyd, ac at ei bobl yn cyflwyno eu hunain a'u
gwasanaeth i Dduw trwyddo ef (Heb. x. 1 ; Col. ii. 17;
Rhuf xii. 1).

Nid oes genym un hanes yn yr Ysgrythyr am sefydl-
iad cyntaf ebyrth ac ofíiymau. Dywedir wrthym i'r

Arglwydd, ar ol cwymp dyn, wneud ' peisiau crwyn ' i

. Adda a'i wraig (Gen. iii. 21); a chan ei fod yn amheus
pa un a fwyteid cig anifeiliaid ganddynt, tybir taw crwyn
anifeihaid a aberthasid oedd y rhai y gwnaed peisiau o
honynt. O'r hyn lleiaf hysbysir ni ar ol hyn '

i Cain
ddwyn o ffrwyth y ddaiar offrwm i'r Arglwydd ; ac Abel
yntau a ddug o flaen-ffrwyth ei ddefaid, ac o'u brasder
hwynt. A'r Arglwydd a edrychodd ar Abel, ac ar ei
offrwm : ond nid edrychodd efe ar Cain, nac ar ei offrwm
ef

' (iv._3-5
;
gwel hefyd Heb. xi. 4). Mae y sylw dalodd

Duw 'i Abel a'i offrwm' yu dangos fod yr offrwm a ddyg-
odd ef efallai yn un o ddwyfol appwyntiad ; o'r hyn
lleiaf cafodd dderbyniad gyda Duw.
Pan aeth Noah allan o'r arch offrymodd abertli cymer-

adwy i Dduw (Gen. viii. 20-22). Mewn gwahanol fanau

'darfu Abraham, Isaac, a Jacob adeiladu allorau ac aberthu
arnynt i'r Arglwydd (Gen. xii. 8; xiii. 18; xxvi. 25;
xxxiii. 20, &c.) Offrymodd Job ebyrtb dros ei blant ; a

darfu i'w gyfeilhon, trwy orchymyn
dwyfoi, offrymu poeth-offrwm drostynt
eu hunain (Job i. 5 ; xlü. 8). Oddiwrth
arferiad y patrieirch o offrymu ebyrth
cyu a chwedi y diluw, ymdaenodd dros

y byd. Darfu hyd yn od y paganiaid
ddal gafael ynddi, ond gwnaethant hwy
ei llwytho â Uawer iawn o seremoniau
ofer, a choUasant olwg ar ei hamcan.
Cyn i'r babell Hebreaidd gael ei chyf-

odi, nid oedd dim cyfyngiad ar y manau
lle yr oeddid i offrymu ebyrth. Ym-
ddengys fod y rhan fwyaf o honynt o
natur poeth-offrymau. Trwy ddeddf
seremoniol Moses ychwanegwyd llawer

bethau at y seremoui o ofí'rymu.

Cafodd yr ebyrth a elwid yn briodol

felly, yn y rhai y Ueddid anifeiliaid ac
yr offrymid hwynt i Dduw ar allor gan
ofíeiriaid o'i appwyntiad ef, eu dosparthu
i boeth-offrymau, hedd-ofírymau, pech-
ebyrth, ac ebyrth dros gamwedd.

1. Yr oedd y poeth-offrwm yn gyn-
wysedig o eidion, oen gwrryw, neu fÿíin

;

neu, os byddai yr offrymwr yn dlawd,
cyw colomen neu ddurtur. Arweinid
yr anifail a fwriedid ei abèrthu at ben
dwyreiniol y babell, neu y deml; gosodai
yr offrymwr ei law ar ei ben, gan gyffesu

ei euogrwydd, a throsglwyddo ei haeddiant i farw i'r auif-

ai1. Wedi hyn Uaddai yr offeiriad ef ar yr ochr ogleddol
i'r allor bres, a thaeneílai ei waed o amgylch yr allor.

Blingid ef wedi hyn, a chai yr offeiriad ef yn rhan iddo
ei hun. Golchid y perfedd a'r traed, a helltid yr hoU
gig, a llosgid ef ar yr allor á thân santaidd. Os cyw
colomen neu ddurtur fuasai yr offrwm, torai yr offeiriad

ei ben, gwasgai ei waed ar ystlys yr allor, a chwedi tynu
ymaith ei grombil ynghyd ai blu, a chwedi hoUti ei

esgyll hefyd, ond etto heb eu gwahanu, cai wedi hyn ei

losgi ar yr allor. Ymwisgai yr offeiriad mewn gwisg
gyffredin, a chariai y lludw, a thom yr eidion, dafad, neu
afr, ynghyd â Uudw, plu, a pherfedd yr adar, i le glân o'r

tu allan i'r gwersyll. Yr oedd pob poeth-offrwm, oddi-

gerth un colomen a dm-tur, yn gydfynedig á bwyd-offrwm
ac á diod-offrwm. Y poeth-oH'rwm oedd y prif aberth

;

ac heblaw yr hyn oedd wirfoddol, gofynai y ddeddf boeth-
offrymau ar naw achlysur penodol—ar bob un o'r gwyliau
dyddiol, wythnosol, misol, neu flyneddol ; ac ar yr ach-

lysuron o gysegru ofí'eiriaid, aflendid Nazaread neu
ddiwedd ei adduned ; ac yn y puredigaeth ar ol gened-
igaeth plentyn, gwahanglwyf, a gwaedlif, &c. (Lef i. 2, 13

;

vi. 8-13; vii. 8; xxii. 19-24; Num. xv. 1-16; Exod.
xxviii., xxix. ; Num. xxviii., xxix. ; Le£ xii., xiv. 15).

2. Trwy yr hedd-offrwm diolchai yr offrymydd i Dduw
am y trugareddau a dderbyniasai, y talai ei addunedau,
neu y ceisiai ofyn ffafrau. Wrth gysegru offeiriad, ar

derfyniad amser adduned Nazaread, yr oedd i fod yn
hwrdd. Ar amser y Pentecost hefyd, efallai, yr oedd y
ddau oen i fod yn rhai gwrryw ; ond mewn amgylchiadau
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eraiU gallasai y creaduriaid oíîiyinedig fod yn wrryw neu
fennyw; ond yr oedd yn rhaid iddynt hwy, fel pob abeith

arall, fod yn ddifeius, a gallasent fod yn llawer neu ych-

ydig fel yr ewyllysiai yr oífrymwr. Efallai ei fod yn beth

cyíìredin i bob iienteulu Hebreaidd i offiyrau offrymau

hedd ar y gwyhau santaidd hyn. Ar ol i'r ofíiyrawr

osod ei law ar ben ei oflfrwm, Ueddid ef wrth ochr ogleddol

yr allor, a thaenellid ei waed ar yr allor o amgylch, a

thynid yiualth y weren fol, a'r hoU ,wôr oddiar y perfedd,

a'r ddwy aren, a'r gwêr oedd arnynt, hyd y tenewyn, a'r

rhwyden oedd ar yr afu, ynghyd â'r arenau, a Uosgai yr

t)ffeiriad hwynt ar yr allor ; yr oedd y parwydenau a'r

ysgwyddog, a'r ddwy ên a'r batten i gael eu dyrchafu a'u

cybwíanu gyda rhan o'r bwyd-offrwra cydfynedol, ac yna
eu rhoddi i'r offeiriaid fel yr ymborthent hwy a'u meibion

a'u merched arnynt, mewn rhyw le glân. Dychwelid y
gweddiU o'r cig a gweddiU y bwyd-offrwra i'r offrymwr,

fel y cai ef a'i gyfeiUion wledda ai'nynt. Os diolch-aberth

ydoedd, yr oedd y cig i gael ei fwytta y dydd hwnw ; ond
os offrwm adduned neu un gwirfoddol ydoedd, yr oedd i

gael ei fwytta y diwrnod hwuw a'r nesaf; ac os, byddai
dim yn weddiU ar ol yr amser appwyntiedig, yr oedd i

gael ei losgi â thân (Lef iii.; vii. 11-34; xix. 5-8 ; xxiii.

19, 20; Deut. xviii. 3).

3. Y pecìi-aherth a amrywid yn ei fatter, er rawyn nodi

gwahanol raddau y trosedd, neu atteb gaUu yr offryrawr.

Ara bechod offeiriad, neu bechod achlysurol yr hoU gynuU-
eidfa, neu dros y Lefiaid ar eu cysegriad, eidion offryraid

(Exod. xxix. 10-14; Lef iv. 3-21 ; xvi. 6; Num. viii.

12). Mynn gwrryw oedd y pech-aberth penodedig dros

yr hoU genedl ar y gwyUau santaidd, a thros bechodau
achlysurol Uywodraethwr (Num. xv. 24; xxviii. 29; vii.;

Lef iv. 22-26). Mynn memiyw neu oen dros bechodau
achlysurol person anghyhoeddus ; neu os buasai dyn mor
dlawd fel nas gaUasai fforddio raynn fennyw, rhoddai

ddau gyw coloraen neu ddwy ddurtur, un yn bech-aberth,

a'r UaU yu boeth-offrwm ; ond os nas gaUasai fforddio y
rhai hyn yr oedd i roddi omer o beiUiaid, heb uag olew
na thus (Lef iv. 28-35 ; v. 9, 10, 1 1). Oen mennyw oedd

y pech-aberth dros Nazaread ar ddiwedd tymhor ei add-
uned ; a thros buredigaeth gwraig ar ol genedigaeth
plentyn, neu dros un gwahan-glwyfus, a thros doriad

adduned Naziread, neu waedUf, neu os byddai anaUu i

offrymu oen mennyw, gwnai pâr o gywion colomenod neu
ddurturiaid y tro (Num. vi. ; Lef xii., xiv. 22; xv. 14,

15, 29, 30). Dygid anifail y poeth-offrwm at yr aUor
bres ; trosglwyddai y troseddwr ei euogrwydd iddo, gan
daro ei law ar ei ben. Oddigerth gwaed eidion yr offeir-

iad a gafr y bobl, yr hwn a garid i'r cysegr, tyweUtid
gwaed y pech-aberthau wrth ochr neu odre yr aUor bres;

a chwedi haUtu y gwer, Uosgid ef ar aUor yr Arglwydd,
a'r gweddiU o'r aberth ydoedd yn eiddo i'r offeiriad ; ac
ar ei gig y gwnai efe a'i feibion wledda yn y Ue santaidd.

Yr oedd hyd yn od y crochanau Ue y berwasid y cig wedi
eu halogi ; ac os o bridd, dryUid hwynt yn ddarnau, ond
os o fetel, yr oeddynt i gael eu golchi mewn dwfr, Pan
garid y gwaed i'r cysegr, carid y cig a'r croen i'r Ue
appwyntiedig i kidw y poeth-offrymau, ac yno y Uosgid
hwynt; feUy ni chai yr offeiriaid un rhan o gwbl o'u

l)ech-ebyrth eu hunain, ac halogid yr hwn a losgai y cig
a'r croen. Gan nad oedd dim gwêr mewn pech-ebyrth
o adar, yr oedd dau yn ofynol, fel y defnyddid un yn Ue

y gwêr yn y ffurf o boeth-offrwm : ac fel y rhoddid y
Uall, ar ol tywaUt ei waed wrth yr aUor, i'r offeiriad. Nid
oedd gwaed pech-aberth i gael ei gario aUan o'r cyn-
teddau santaidd, ië hyd yn od gymaint a wnai ysmotyn
ar wisg yr offeii'iad, ond yr oedd i gael ei olchi cyn yr âi

aUan. Os byddai y pech-aberth o beilUaid, yr oedd Uon-
aid dwrn o hono i gael ei losgi ar yr aUor yn Ue y gwêr,

a pherthynai y gweddiU i'r offeiriad (Lef iv. 5, 6).

4. Fod yr ahertli dros (jamwedd yn wahanol oddiwrth
bech-aberth sydd yn amlwg oddiwrth amgylchiad y
gwahan-glwyfus, Ue yr unid y ddau (Lef xiv. 10-20);

ond nid yw yn hawdd dweud pa beth oedd y gwahaniaeth.

Golyga rhai fod a wnelai pech-ebyrth â phechodau o

omeddiad ; ebyrth dros gamwedd â phechodau o gyf-

lawniad ; tybia eraiU fod y blaenaf yn gwneud iawn dros

bechodau a gyflawnid mewn anwybodaeth o'r ddeddf, a'r

olaf bechodau a gyflawnid trwy ddiffyg sylw i'w hym-
ddygiad. Nid yw un o'r golygiadau hyn yn cyduno â

chyfraith Moses. EfaUai fod Dr. Owen yn iawn pan
ddywed y golygai y cyfeiriai yr ebyrth dros gamwedd at

ryw bechodau nad oeddynt yn gynwysedig yn y rheolau

cyffredin gyda golwg ar bech-ebyrth. Os na wnai un,

pan elwid arno, ddeud yr hoU wirionedd yn erbyn un
ydoedd wedi dywedyd celwydd, neu gablwr annuwiol

;

os gwnai yn ddifwriad halogi ei hun trwy gyffwrdd à

chorph aflan ; os tyngasai yn fyrbwyU
;
yr oedd ei aberth

dros gamwedd i fod yn oen neu fynu raennyw, neu bar

o ddurturod neu golomenod os oedd yn dlawd iawn ; ond
os oedd y camwedd yn gysegr-yspeihad neu ryw anonest-

rwydd araU, yr oedd yn gyntaf i wneud adferiad cyd-

werth â'r liyn gymei'asai yn anghyfiawn, a phumed ran

yn ychwaneg, ac yna i offrymu hwrdd yn aberth dros ei

gamwedd. Oen gwrryw oedd aberth dros gamwedd
person gwahan-glwyfus. Oddigerth yn amgylchiad y
gwahan-ghvyfus goi'chymynid i'r camwedd-aberth fod yr

uu duU a'r pech-aberth.

5. Bwyd-offrjjmau, a'r cyfryw a'u canlynant, oeddynt
roddion ac nid ebyrth. Yr oedd bwyd-offrymau i gyd-

fyned bob araser â phoeth-offrymau a hedd-offrymau, yn
gystal a phech-ebyrth a charawedd-ebyrth y gwahan-
glwyfus ; ond pa un a oeddynt yn cydfyned â phech-

ebyrth a charawedd-ebyrth eraiU nis gaUwn benderfÿnu

yn iawn. Mewn amgylchiadau Ue yr enwid y bwyd-
offrwm, yr oedd tri omer o beUliaid yn gydfynedol ag

offrwm o eidion, dau o un hwrdd, ac un omer o offrwm

oen neu fynn. Hanner hin o olew oedd yn gydfyngedig

â thri omer, i'w ffrío ag ef, ac yr oedd un rhan o dair o hin

yn cydfyned â'r ddau omer, a phedwai-edd ran yn gyd-

fynedig â'r un orner. Yr oedd thus hefyd yn elfen yn yr

offrwm hwn, ac ychwanegid halen atto. Pan offrymid

bwyd-offrymau ar ëu penau eu hunain, ac yn wirfoddol,

ni ddywedid pa faint oedd y swm. Weithiau pobid y
defnyddiau yn deisenau heb lefain, ac weithiau offrymid

hwynt heb eu pobi. Mewn diolch-ebyrth yr oedd rhai

teisenau o fara lefelnUyd i gael eu hoffrymu gyda hwynt,

ac i hyn y gellir tynu lawr y ddwy dorth lefeinllyd a

offrymid ar y Pentecost ; ond ni osodid dim lefain ar yr

allor. Pan offryraid bwyd-offrwm, cymerai yr ofteiriad

ran.o'r peüliaid, neu o'r bara wedi ei friwsioni, a chwedi

tywaUt olew, haleu, a gwin, a thus arno, llosgai ef ar yr

allor, ac yr oedd y gweddill i'r offeiriad a'i feibion i'w

fwytta yn y cyntedd santaidd ; ond cwbl losgid bwyd-
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oíFrwm dros yr offeiriaid. Yr oedd offrymiad yr ysgub

neu yr omer haidd ar y Pasg, a'r teisenau ar y Pentecost,

a blaenffrwyth yr olew, yr haidd, neu y peilliaid, yn
debyg i'r bwyd-offrwm ; ond yr oedd otfrwm y wraig

ddrwg-dybiedig yn debyg i bech-aberth o beiUiaid (Lef.

ii. ; vi. 15-23; vii. 9, 10, 13, 14; Num. xv. 1-16;

xviii. 9, 10).

6. Diod-offrìjmau. Ni offrymid byth o'r rhai hyn, ar

wn i, wrthynt eu liunain, ond yr oeddynt yn gydfynedig

â'r bwyd-offrwm. Yr oedd y cyfartaìedd o win i fod yr

un a'r olew. Tywelltid rhan o'r gwin ar y bwyd-off'rwm,

a Uosgid hwnw, ac yr oedd y gweddill yn eiddo yr offeir-

iaid ; ac os llosgid yr holl fwyd-offrwm, nid oes un ddadl

nad ai y gwin gyd ag ef (Num. xv. 1-16).

7. Yr oedd yr hanner sicl arian ag yr oedd i bob
luddew wedi cyrhaedd ei faintioli roddi, fel yr ym-
ddengys yn flyneddol, er gwaredigaeth ei enaid, i fyned

at wasanaeth y tabernacl neu y deml. Nid oedd neb,

gan nad pa mor gyfoethog, neu gan nad pa mor dlawd,

i roddi llai (Exod. xxx. 12-16 ; xxxviii. 25-28).

Degymau ; cyntaf-anedigion ; blaen-ffrwyth anifeiliaid

a ffrwythau
;
pethau cysegredig ; a'r olew santaidd ; ac

arogl-darth, a berthynent i'r rhoddion offrymedig.

Weithiau yr oedd yr offrymau yn amrywran, megis
ar wleddoedd, ympryd iawnol, a phuredigaeth gwahan-
glwyfusiaid, neiUduad offeiriaid, cysegriad y tabernacl

neu y deml. Nid oedd offrymau dyrchafael a cliylacfan

yn wahanol yn eu sylwedd oddiwrth yr hyn sydd wedi
cael ei adrodd yn barod, ond gelwid hwynt felly oblegid

y dyrchefid liwynt i fyn'u tua'r nefoedd, ac y cyhwfanid
hwynt t\m phedwar cwr y byd, fel arwydd o'u bod yn
perthyn iddo ef yr hwn y mae ei orsedd yn y nefoedd,

a'r hwn yw Creawdwr a Llywodraethwr hoU derfynau y
ddaiar. Yr oedd y Lefiaid, ar eu cysegriad, yn gyfryw
off'rwm, gan y dyrchefid neu y dewisid hwynt o blith y
gynulleidfa, a chan gerdded efallai yn ol ac yn mlaen tua
phob cwr. Yr oedd gwêr, gweren y bol, parwyden, ac

ysgwyddog ddehau offrwm cysegriad offeiriad, ynghyd â

thorth neu afrllad o fara dUeíain, a theisen o fara wedi
ei chymysgu ag olew, yn cael eu dyrchafu a'u cyhwfanu,
ac i gaeí eu llosgi ar yr allor ond yr ysgwyddog ddehau
(Lef. viii. 11-19 ; Exod. xxix. 22-26). Efallai y cyhw-
fenid, a thybiwyf y dyrchefid hefyd, y pethau canlynol

:

parwyden, ysgwyddog ddehau, ac efallai wêr yr holl

hedd-offrymau, a tlieisen ddüefain y diolch-ebyrth (Lef.

vü. 13, 14, 30; X. 15); camwedd-offrwm y gwahan-
glwyfus a log o olew (Le£ xiv. 12, 14) ; yr offrwm
eiddigedd (Num. vi. 20); yr ysgub neu omer o dywys-
•enau addfed (Lef. xxiii. 15); dau oen y Pasg, ynghyd
â'u hedd-offrwm cydfynedol (Lef. xxiii. 19, 20); ofl'rwm

y toes (Num. xv. 19, 21); degymau y Lefiaid a'r offeiriaid

(Num. xviii. 24, 28, 30) ; a theyrnged yr Arglwydd o

ysbail Midian (Num. xxxi. 29, 41).

Ni ofynodd Duw erioed y rhoddion hyn fel pethau da
Índdynt eu hunain, nac fel moddion i wneud iawn dros
echod neu buro dynion oddiwrtho ; ni ofyuodd hwynt

erioed fel peth yr un mor angenrheidiol a dyledswyddau
moesol, ac ni wnai un sylw o honynt pan yr ofl'rymid

hwynt mewn modd drygionus. , ac ar ol marwolaeth ein
Harglwydd gosododd derfyn arnynt (Ps. xl. 6 ; li. 16;
Jer. vii. 22, 23 ; 1 Sam. xv. 15, 22 ; Hos. vi. 6 ; Ps. lxix.

âO, 31 ; 1. 9-14
; Esa. i. 11-14 ; Ixvi. 3).

OGOFAU, OGOFEYDD, ceudodau mawrion yn y
ddaiar neu'r creigiau, ac yn aml yn ddigon eang i gynwys
nifer mawr o bobl. Yn nhyinor boreuol a diwrtaith

cymdeithas defnyddiai dynion yn naturiol ogofeydd fel

pi'eswylfeydd
; yr oeddynt yn anneddau parod at eu

hangen. Gelwid y cyfryw bobl gynt yn Troglodytes, neu
breswylwyr ogofeydd, fel yr arwydda'r gair, a cheir hwynt
yn awr yn y Dwyrain a rhanau eraill o'r byd. Mae fí'urf-

iad daiaregol Palestina, yr hwn sydd yn gyfansoddedig o

gareg calch, yn ffafriol i gynyrchiad ogofeydd a cheu-

dodau. A dyma paham y ceir cynifer o honynt yn y
wlad hono. Pan adawodd Lot Soar, ar ol dianc o Sodom,
' efe a drigodd yn y mynydd, a'i ddwy ferch gyd ag ef, ac

a drigodd mewn ogof, efe a'i ddwy ìerch (Gen. xix. 30).

Prynodd Abraham ogof Machpelah, yn Hebron, fel cladd-

fan ; ac yno y claddwyd ef a Sarah ei wraig, ac wedi
hyny Isaac a ilebeccah, Leah a Jacob a gladdwyd yno
(xxiii.; XXV. 9, 10; xlix. 31 ; I. 13). Mewn ogof yn Mac-
cedah y darfu y pum brenin Canaaneaidd, y rhai a ym-
gyngreiriasant yn erbyn Josua, ymguddio ar ol cael eu
gorchfygu, a phan gawsant eu lladd bwriwyd eu cyrph
iddi, a threiglwyd meini mawrion at ei genau (Jos. x.

1-5, 15, 27). Mewn ogofau a Ilefydd cyffelyb y gwnai
yr Israeliaid ymguddio rhag y Midianiaid (Barn. vi. 2), a

rhag y Philistiaid (1 Sam. xiii. 6). Dafydd, pan y ffodd

o wydd Saul, a ddiangodd i ogof Adulam, ac yno, mae
yn debygol, y trigodd am gryn dymhor, ac hefyd y fintai

o yn agos i bedwar cant y rhai a ymgasglasent atto

(1 Sam. xxii. 1-5). Cawn ef wedi hyn ' mewn amdüiffyn-

feydd yn y mynydd, yn anialwch Ziph' (xxüi. 14). Cawn
ef yn nesaf 'mewn amddiffyníeydd yn Engedi.' Saul,

wedi troi allan i ymlid Dafydd, a ddaeth at fan lle ' yr

oedd ogof, ac a aeth i mewn i wasanaethu ei gorph ; a
Dafydd a'i wyr oedd yn aros yn ystlysau yr ogof,' felly

rhaid ei bod yn eang iawu i allu cynwys y fath nifer o

bobl, ac i'r oll o honynt aros ynddi heb iddynt gael eu

canfod (xxiii. 29; xxiv. 1-3). Yr oedd Engediyn ddinas

ar yr ochr orllewinol i'r Môr Marw, nid yn mhell oddi-

wrth ei gwr deheuol, ac nid oes un amheuaeth nad ydoedd
' amddiflynfeydd Engedi' yn y rhan hono o'r wlad. Mae
y wlad yn mhob cyfeiriad yn llawn ogofeydd, y rhai a

aUent wasanaethu y pryd hwnw fel llechfeydd i Dafydd
a'i wyr, megis y gwnant yn awr i ladron ac yspeilwyr

(Robinson, lîes. ii. 203). Mewn dwy ogof y darfu Oba-
diah guddio a meithrin cant o brophwydi yr Arglwydd

(1 Bren. xviii. 2). Mewn ogof yn mynydd Horeb y
Ilettyodd Elias pan y flbdd rhag y ddynes ddrygionus

hono Jezebel (xix. 8, 9). Mewn ogof yn agos i Bethania

y claddwyd Lazarus, ' a maen oedd wedi ei ddodi arno

'

(loan xi. 38). Mae yr apostol yn dweud am rai pobl nad
oedd y ' byd ddim yn deilwng o honynt, ac yn crwydro

mewn anialwch a mynyddoedd, a thyllau ac ogofeydd y
ddaiar' (Heb. xi. 38). Gwneid hyn èr mwyn dianc rhag

eu cyd-ddynion, y rhai a'u herlidieut. Dai-Iunia y pro-

phwyd Esaiah eilun-addolwyr fel yn ceisio yn y ffordd

yma i ddianc rhag barnedigaethau Duw :
' A hwy a ant i

dyllau y creigiau, ac i ogofau Ilychlyd, rhag ofn yr Ar-

glwydd, a rhag gogoniant ei fawredd ef, pan gyfodo efe i

gynhyrfu y ddaiar' (Esa. ii. 19).

Mewn amserau diweddarach, ac hyd yn od yn bresenol,

mae genym esiamplau o drigolion y wlad, ar y tu dwyr-

einiol a deheuol yr lorddonen, yn cyrchu i ogofeydd fel
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trigfanau, neu fel llefydd o ddiangfa. Darlunia Josephus

y rhai sydd yn Trachouitis fel cyrchleoedd lladron ac

yspeilwyr {Antiq. xii. 11. 1; xv. 10. 1; Wars, i. 16. 2-4),

ac ymddengys fod Porter yn cymhwyso ei ddarluniad o

hono i'w sefyllfa yn y dyddiau prep'^nol {Joiirn.

Sac. Lît. July, 1854, 298).

OLEW. Mae yn eglur oddiwrth yr hyn
ddywedir mewn amryw adnodau yn y Testa-

mentau Hen a Newydd nad oedd fxvpov yr

hynaflaid mor dew a'r hyn alwn nì yn enaint,

ond ei fod yn deneu fel olew, er efallai dipyn

yn dewach (CampbelJ, iii. 160). Dywed Galen

taw olew, â'r iiwn y cymysgid unrhyw berarogl,

yn briodol ydyw txvpov ; mewn geiriau eraill

olew peraroglus. Efallai fod y gair yn tarddu

oddiwrth yr Hebraeg lìö {myrr), yr hwu oedd

vm o'r prif elfenau yn y cyfryw gymysgiadau
(Exod. XXX. 23 ; Esther ii. 12 ; Parkhurst, Gr.

Lex. 446). Mae hefyd yn deilwng o sylw taw
nid enaint ond olew a ddefnyddid gan yr ludd-

ewon fel moddion meddygol (Preg. x. 1 ; Esa.

i. 6; Marc vi. 13; Luc x. 34; Ligo v. 14 ;

Wilson, i. 304).

OLEWYDD, Y Pren, sydd yn hir yn tyfu, ac o faint-

ioli cymedrol : ugain neu ddeg ar hugain o droedfeddi

ydyw yr uchder mwyaf a gyrhaedd. Mae ei gyíf yn
gygnog, ei risgl yn Ilyfn ac o liw onen, mae ei goed yn
gaied ac o liw melyn, ei ddail yn debyg i rai yr helygen.

OLEWYI)DKN WYI.I.t.

o liw tywyll wyrdd ar yr ochr uchaf, ac yn tueddu at y
gwyn ar yr ochr isaf Nid oes iddo braidd ddim paladrau,
ac nid yw yn cwympo ei ddail yn y gauaf, gan mai byth-
wyrdd ydyw yr olewydd. Yn niis Meheíìn dug flodau

gwynion ; ar ol y blodau daw y ífrwyth, ar lun aeron
hir-grwn, y rhai ydynt yn gyntaf yn wyrdd, ac yna yn
welw, a phan yn beríFaith addfed yn ddu. O'u mewn
mae cnewyllyn caled wedi ei lanw â hadau hir-grwn.

CANGENAU OLEWYDDRN.

Mae yr olewydd yn cyrhaedd oedran raawr. Mae yr

hanes am oedran rhai o'r coed hyn bron yn anghredadwy.

Tyf oreu mewn daiar ysgafn, sych, ac hyd yn od myn-
yddig ; mewn tir llaith, lleidiog dug lawer o ddail ond

nid dim ffrwyth. A dyma y rheswm paham nad oedd

llawer o'r coed hyn i'w cael yn yr Aipht, na chwaith yn
bresenol. Mae Palestina, o'r tu arall, wedi dwyn digon-

edd o'r pren oddiar yr amserau boreuaf, fel y mae hefyd

Itali, yr Hisbaen, a dehau Ffraiuc (Rosen. Bot. 26.5 ;

Jahn, Bib. Antiq. 39).

Mae flFrwyth yr olewydd yn flasus iawn, a defnyddir

ef fel ymborth ; ond teflir y rhan fwyaf o hono i'r olew-

wryf er mwyn cael olew o hono (Jahn, Bib. Antiq. 39).

Gyd â'r eithriad o'r ífigys-bren (Gen. iii. 7), yr olewydd
ydyw y pren boreuaf y cyfeirir atto yn yr Ysgrythyr.

Sonir am dano mor foreu ag amser y diluw. Dywedir-

wrthym i Noah ddwywaith ' ddanfon colomen i weled a

dreiasai y dyfroedd oddiar wyneb y ddaiar ; a'r eilwaith,

' daeth y golomen atto ef ar brydnawn, ac wele ddeilen

olewydden yn ei gylfin hi
;
yna y gwybu Noah dreio o'r

dyfroedd oddiar y ddaiar' (Gen. viii. 8-11). Mae y
golomen a changen olewydd wedi bod yn hir yn arwydd-

lun heddwch ; efallai taw dyma yr achos dechreuol o

fabwysiad y cyfryw arwyddlun.

Yr oedd digonedd o olewydd yn Nghanaan cyn i'r

Israeliaid gael meddiant o honi. Yn y rhagolwg o fyned

mewn iddi dywedwyd wrthynt y gwnai yr Arglwydd
roddi iddynt 'ddinasoedd mawrion a theg y rhai nid adeil-

adasent, a thai Ilawn o bob daioni y rhai ni ianwasent,

pydewau cloddiedig y rhai ni chloddiasent, gwinllanoedd

ac olewyddlanau y rhai nis planasent ' (Deut. vi. 10, 11).

Ac hyd yn od cyn iddynt fyned i mewn iddi yr oedd yn

un o'r melldithion a gyhoeddid uwch eu penau os anuf-

uddhaent i orchymynion Duw :
' Olewydd a fydd i ti

trwy dy holl derfynau, ac ag olew ni'th irir ; oherwydd

dy olewydden a ddyhidla ' (xxviii. 40). Ymddengys fod

gwrteithiad yr olewydden yn gyffredin yn mhlith yr

Israeliaid ar ol iddynt ymsefydlu yn Nghanaan, oblegid

pan ddymuna.sant gael brenin arnynt fel y cenedloedd
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o'u cwmpas, darfu i Samuel eu rhybuddio y byddai iddo,

yn mhlith gweithredoedd trahaus eraill, ' gymeryd eu

meusydd, a'u gwiullanoedd, a'u holewlanoedd goreu, a'u

rhoddi i'w weision ' (1 Sam. viii. 14). Yr oedd gan

Dafydd arolygwyr ar ei olewydd, ac ar selerau yr olew

(1 Cron. xxvii. 28). Yrarwymodd Solomon i roddi i'r

iiaddwyr coed a ddygid iddo gan Hiram ugain mjl batli

o olew (2 Cron. ii. 10). Cwyna Nehemiah oherwydd
usuriaeth yr luddewon yn ei amser ef ; yn mysg pethau

eraill yr oeddynt yn mynu usuriaeth oddiwrth eu holew-

yddlanau a'u holew (Neh. v. 11).

Yr ydym yn cael fod olew yn
cael ei enwi yn aml iawn yn yi

Ysgrythyrau ; a thybir bob amser
taw at olew yr olewydd y cyfeirir :

ni sonir am un math arall o olew
yn yr Ysgrythyrau. Gwesgir ef

allan o aeron y pren. Gwneid hyn
weithiau trwy eu sathru (Micah vj

1 5 ;
gwel hefyd Deut. xxxiii. 2 4), ond

yn fwy cyíìredin trwy olew-wryf.

Cymhwysid yr olew a geid felly

at amrywiol ddybenion. Gwneid
defnydd mawr o hono fel ymborth
ac mewn gwahanol barotoadau o
fwyd (Devit. xxxii. 13; Ezec. xvi

13), ac yn y seremoniau a'r offrymau
a appwyntid gan ddeddf Moses
(Exod. XXX. 24-32 ; Lef. ii. 4 ; vi.

21). Defnyddid ef hefyd i eneinio

y person, yn enwedig y pen (2 Sam. xiv. 2 ; Ps. civ. 1.5
;

Matt. vi. 1 7) ; i eneinio y claf (lago v. 1 4), a'r marw
(Luc xxiii. 56). Yr oedd hefyd yn cael ei ddefnyddio
fel prif oleu gan yr Hebreaid, a Uosgid ef yn eu lampau
(Matt. XXV. 3, 4).

Mae yr olew-wryfoedd a ddefnyddir yn Mhalestina
yn bresenol o'r gwneuthuriad mwyaf seml. Gwesgir y
tfrwyth yn fwydion mewn math o gafn careg, trwy yru
rholfaen, fel maen melin, drostynt. Yr olew goreu ydyw
yr un a lifa allan gyntaf. Gelwir olew-wryf o'r math liwn
yn M'ascrali. Gelwir adail mwy amrywran, yn cael ei

weithio gan ddwfr, fel melin gyffredin, yn Miitruf.

OLEWYDD, Mynydd yr, drum hir o fynydd ar y tu
dwyreiniol i Jerusalem, oddiwrth yr lion y rhenid ef gan
gulgwm Jehosaphat a'r nant Cedron. Mae iddo dri neu
bedwar o benau. Mae yr un canol yn ol Schubert yn
2556 o droedfeddi Paris uwchlaw cwm Jehosaphat.
Cuddir ef gan bentref a mosque Gebel-et-Tur, ar y dyb-

' iaeth taw efe ydoedd golygfan yr esgyniad. Tybir taw
y pen deheuol ydoedd Mynydd Llygredigaeth (gelwir ef
yn awr yn Fynydd Tramgwydd), ar yr hwn yr adeilad-
odd Solomon uchelfeydd i Astoreth, Cemos, a Milcom,
pan y trowyd ei galon gan ei wragedd at dduwiau dyeithr
(1 Bren. xi. 4, 5, 7, 8 ; 2 Bfen. xxiii. 13). Mae yn debygol
y cuddid ef yn fwy cyflawn yn yr hen amserau nag yn-
bresenol gan yr olewydd a'r olewyddlanau oddiwrth y
rhai y mae wedi derbyn ei enw; ar y llechwedd mwyaf
dwfn a neiUduedig, a arweinia i fynu i'w gopa mwyaf
gogleddol, y ceir y coedydd hyn wedi ymdaenu i rywbeth
cyffelyb i fforest. Ymddengys y tyfai y myrtwydd, y
pinwydd, a'r palmwydd arno gynt (Neh. viii. 15), ond
mae y rhei'ny wedi diflanu. Yr olewydd a'r fíìgysbren

yn unig a arosant—y ffigysbren yma ac acw ar ymyl y
ffyrdd.

I fynu i Fynydd yr Olewydd yr aeth Dafydd a'i gan-
lynwyr 'gan fyned ac wylo,' pan y ffodd rhag ei fab
Absalom (2 Sam. xv. 30, 32 ; xvi. 1). O Fynydd yr
OlewydJ y marchogodd ein Harglwydd yn orfoleddus i

Jerusalem, pan y darfu 'tyrfa fawr daenu eu dillad ar y
ffordd, ac y torai eraill gangau o'r gwydd, gan eu taenu
ar hyd y ffordd, a Ilefain gan ddywedyd, Hosanna i fab
Dafydd ; bendigedig yw yr hwn sydd yn dyfod yn enw
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yr Arglwydd ; hosanna yn y goruchafion' (Matt. xxi.

8, 9 ; Luc xix. 28-38). Tybir yn gyffredin taw oddiar

gopa un o benau Mynydd yr Olewydd yr esgynodd ein

Harglwydd i'r nefoedd ; ond oddiwrth yr hanes santaidd

ymddengys taw oddiar yr ochr ddwyreiniol i'r mynydd,
efallai yn agos i'w droed, yn nghymydogaeth Bethania.
' Efe a'u dug hwynt allan hyd yu Bethania, ac efe a
ddarfu, tra yr oedd efe yn eu bendithio hwynt, ymadael
hono ef oddiwrthynt, ac efe a ddygwyd i fynu i'r nef

'

(Luc xxiv. 50, 51). ' Yna y dychwelasant i Jerusalem,

o'r mynydd a elwir Olewydd, yr hwn sydd yn agos i Jer-

usalem, sef taith diwrnod Sabbath' (Act. i. 12).

O'MER, mesur pethau sychion yn mhlith yr Hebre-
aid. Cynwysai ddegfed ran o ephah, yr hyn oedd y dogn
manna a ganiatteid i bob Israeliad yn yr anialwch. Yr
oedd yn fesur cwbl wahanol oddiwrth yr homer, yr hwn
oedd yn gynwysedig o ddeg ephah, neu gant omer (Ezec.

xlv. 11).

ON {ya), lle yn yr Aipht o ba un yr oedd tad yn nghyf-

raith Joseph yn offeiriad. Mae y Septuagint a Josephus

{Antíq. ii. 6) yn gwneud allan taw yr un Ile yw hwn a

Heliopolis (HAíoiÍ 7roXíç, 'dinas yr haul,') ac ag Aven
Ezeciel (xxx. 17); ac nid oes fawr amheuaeth nad ydyw
Beth-semes (í^üé' JT'S, 't yr haul,') i gael ei gymeryd am
dano (Jer. xliii. 13). 'Enw Heliopolis,' medd Syr J. G.

WiIkinson, ' oedd Ei-n-re, " trigfan yr haul," ' oddiwrth

yr hwn y cymerwyd yr On neu Aon Hebraeg, wedi
ei lygru i Afen (Ezec. xxx, 17), ac a gyfieithwyd yn
Bethsemes, 't yr haul' (Jer. xiv, 13; Wilkinson in

Ilerodot. ii. 16). Dengys prophwydoliaeth Jeremiah

am Nebuchodonosor ei fod wedi bod yu sedd eilun-

addoliaeth : 'Ac efe a dr ddelwau t yr haul, yr hwn
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sydd yn ngwlad yr Aipht, ac efe a lysg dai duwiau yr
Aiplit à than.'

Yr oedd Heliopolis yn un o'r dinasoedd hynaf yn yr
Aipht, ac yr oedd yn gyfleuedig ynghylch taith dwy awr
G.G.D. oddiwrth sedd Cairo presenol. Er yn lle o fawr

gysegredigrwydd a phwys nid hi oedd prifddinas yr
Aipht, ac yn wir nid ymddengys ei bod yn dref o un
eangder mawr. ' Amgylchai muriau priddfeiui mawrion
ac uchel Heliopolis,' medd Wilhinson, 'gyntedd afreol-

aidd yn mesur 3750 o droedfeddi wrth 2870, a thai ar

yr oclir ogleddol yn cuddio arwyneb o 575,000 o droed-

feddi ysgwar, ar y dehau i ba un y sefai teml yr haul.

Cymerai hou i fynu ran fawr o gyntedd gwahanedig yn
nn pen i'r dref ; ac yr oedd mynedfa hir rhwng sphmxes
yn arwain at ddau oheìish o flaen y deml. Gellir dilyn

oUon rhai o'r sphinxes hyd yn od yn awr, yn gystal a
gweddillion y tai. Collodd y ddinas yma, yr hoii oedd
wedi bod am oesoedd yn sedd dysgeidiaeth, ei phwysig-
rwydd ar ol i'r Ptolemys ddyfod i mewn ; a chymerodd
ysgohon Alexandria le hen golegau Heliopolis. Mae y
muriau mewn rliai manau yn ddyblyg, ac yn mhob man
yn gadarn iawn ; ac yma ac acw gellir cael allan y manau
Ile yr oedd y pyrtli' (Wilkinson, Ilerodot. ii. 10, 16).

Mae sefyllfan Heliopolis yn awr yn dir âr, gardd lys-

iau ; ac obelish, un boncyn o granite coch wedi ei guddio
gan liieroglìjphics, yr hwn a saif yn ei ganol, er mewn
rhan wedi ei gladdu yn y tywod, ydyw yr unig weddiU-
ion o wychder blaenorol y Ue (Robinson, Bes. i. 36).

ON'ESIMUS, caethwas Philemou, yr liwn a fíbdd

oddiwrtho ac a ddaeth i Rufain, lle cafodd ei ddychwelyd
trwy oöerynoliaeth Paul, ac a ddaeth i fod yn wasan-
aethwr ífyddlon iddo, ac ar ran yr hwn yr ysgrifenodd

lythyr prydferth dros ben at ei feistr. Mae, fodd bynag,
yn dda cofio er mai caetbwas oedd Onesimus, nid yw yn
canlyn ei fod yn ddyn o gyneddfau isel, ueu ei fod yn
ddiddysg—o'r hyn lleiaf hytìbrddid caethweision weithiau
mewn Uenyddiaeth a'r celíyddydau (Adam, Eoman An-
tiíjuífies, 34). Yn y cyfansoddiadau apostolaidd dywedir
iddo fod yn esgob Berea yn Macedonia, ond nid yw y
cyfimsoddiadau hyn ond talfyriad a wnawd yn y bedwar-
edd ganrif, ac nid ydynt yn meddu un awdurdod. Dy-
wedir hefyd iddo ddyoddef merthyrdod.
OPH'IR. 1. Mab Joctan, ac orwyr Sem (Gen. x. 22,

24, 25). 2. Gwlad enwog am ei haur yn yr hen amser-

oedd. Derbyniai gwledydd weithiau eu henwau oddi-

wrth y sefydlwyr cyntaf. Pa un a dderbyniodd Ophir
ei henw oddiwrth fab Joctan, mewn canlyniad i'w ymsef-
ydliad ef neu ei ddisgynyddion ynddi sydd yn anmhosibl
dweud.
Yr oedd Ophir yn cnwog am ei haur mor fbreu a dydd-

iau Job (xxii. 24 ; xxviii. 16). Gellir ystyried hwn y son
cyntaf am dani yn yr Ysgrythyr. Y son nesaf am dani
a geir gan Dafydd :

' Ac etto am fod íy ewyllys tua th}'

fy Nuw, y mae genyf o'm heiddo fy hun dair mil o
dalentau aur, oaur Ophir' (1 Cron. xxix. 3, 4; gwel hefyd
Ps. xlv. 9). Ond yr hanes cyflawnaf, a'r hysbysiad cyntaf
am ei sefÿllfan, a geir yn nheyrnasiad Solomon :

' A'r
brenin Solomon a wnaeth longau yn Ezion-gaber, yr hwn
sydd wrth Eloth, ar fin y Môr Coch, yn ngwlad Edom.
A. Hiram a anfonodd ei weision yn y Ilongau, y rhai oedd
longwyr yn medru oddiwrth y môr, gyda gweision Solo-
inon. A hwy a ddaethant i Opliir, ac a ddygasant

oddiyno bedwar cant ac ugain o dalentau o aur, ac a'ti

dygasant at y brenin Solomon '

(1 Bren. ix. 26-28). 'A
Uongau Hiram hefyd, y rhai a gludent aur o Ophir, a
ddygasant o Ophir lawer iawn o goed almugim ac o feini

gwerthfawr.' ' Oherwydd llongau Tarsis oedd gan y
brenin ar y môr, gyda llongau Hiram. Unwaith yn y
tair blynedd y deuai llongau Tarsis, yn dwyn aur, ac
arian, ac epaod, a pheunod' (x. 11, 22). ' Jehosophat
a wnaeth longau môr i fyned i Ophir am aur ; ond nid
aethant : canys y llongau a ddrylliodd yn Ezion-gaber'

(1 Bren. xxii. 48).

Oddiwrth yr adnodau hyn golygwn y gellir cyfrif fod

y pethau canlynol wedi eu penderfynu :— 1. Mai y porth-
Ìadd priodol i hwylio o hono i Ophir ydoedd Ezion-gaber,
wrth ben cangen ddwyreiniol y Môr Coch, ac mai y
gangen hono o'r Môr Coch ydoedd y cwrs tuag yno. 2.

Fod Ophir yn mhell. Gwneid y fordaith 'unwaith mewn
tair blynedd ;

' ond nid yw hyn yn cynwys y cymerai
dair blynedd. Ni fyddai un anmhriodoldeb i ddweud y
gwnai y llestri Hisbaenaidd fordaith o America unwaith
yn y flwyddyn, er na chymerai ddau fis i wneud hyny.
Nid yw ein llongau ni yn myned i Greenland ond un-
waith yn y flwyddyn. Er hyny ymddengys y geiriau
' unwaith mewn tair blynedd ' fel yn arwyddo fod Ophir
yn gryn bell. 3. Yr oedd yn Ophir nid yn unig ddigon-

edd o aur, a hwnw o'r fath buraf, ond hefyd amlder o
goed almugim a meini gwerthfawr, arian, ifori, epaod,

a pheunod, a chymeryd yn ganiataol fod y geiriau olaf

wedi cael eu cyfieithu yn iawn.

Mae arnryw dybiau wedi cael eu dwyn yn mlaen gyda
golwg ar sefyllfan Ophir. Mae rhai wedi ei chyfleu yn
Urpha, ynys yn y Môr Coch; eraill yn Ormuz, yn ngliul-

for Persici ; eniiU yn Safala, neu Zanzibar, ar forlati

deheu-ddwyreiniol Áffrica ; eraill yn Angola neu Guinea
ar y morlan gorllewinol ; a rhai yn Carthage, ar y gng-

ledd i Affrica. Eraill, yn fwy dychymygol, a'i symudant
hi i Mexico neu Peru. Gesyd Reland a Calmet hi yn
Armenia, lle yr enwa Ptolemy Oupara neu Sophara

;

ond i ba ddyben y gwnaethai yr luddewon gario mas-
nach yn mlaen ag Armenia trwy fiíordd amgylch ogylch

yr Aipht, nid ydym yn medru dychymygu ; ac nis gallwn

gredu fod llongau cymhwys i forio o gwmpas Arabia yn
abl i hwylio i fynu i'r Tigris neu'r Euphrates. Myn rhai

fod Ophir yn rhywle yn yr India Ddwyreiniol, a naill ai

ar y morlan gorllewinol yn agos i Goa, neu ar y morlan

deheu-ddwyreinol tu draw i Benrhyn Comorin. Ym-
drecha Bochart yn ddiwyd iawn i'w gosod yn Tapníbane,

yn awr Ynys Ceylon. Gwell gan rai Malacca, yr liwn

oedd yn adnabyddus i'r ysgrifenwyr Groegaidd diweddar

fel y Golden Che|:sonese; ac yn iaith Malay Ophir ydyw

y gair generic am aur. Dywed Josephus yn bendant fod

y wlad i ba un yr anfonodd Solomon am aur yn cael ' ei

galw gynt yn Ophir, ond yn awr yr Aurea Chersonesus,

yr hon a berthyn i'r India ' {Anfiq. viii. 6. 4).

ORACL. 1. Amlygiad dwyfol o ewyllys Duw ; ac

í'elly y gelwir yr oll o'i ddatguddiadau ysprydoledig

(1 Pedr iv. 11). 2. Y santaidd santeiddiolaf, o ba le y
cyhoeddodd Duw ei ddeddfau seremoniol i'r genedl Heb-
reaidd yn amser Moses, ac y datguddiodd ei feddwl ar

achlysuron eraill (Exod. xxv. 22 ; 1 Bren. vi. 16 ; viii. 6:

(Ps. xxviii. 2).

Ymddengys nad oedd oracl Bathcol, neu ferch y llai .
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yr hwn a fostia yr luddewon eu bod yn ei gael ar ol

marwolaeth Malachi, ond dernyn o yníydrwydd, tebyg

i'r arferiad ífol ddrygionus houo sydd gan rai o gym-

eryd y gair cyntaf yn y Beibl pan agorant ef fel un

cyfaddas i'w cyflwr. Twyll Satan mewn rhan oedd

oraclau y paganiaid ; darfu iddo ef, yn nghyflelybrwydd

Samuel, ragddywedyd y byddai Saul a'i feibion gyd ag

ef dranoeth (1 Sam. xxviii. 1 9), ac a gyflfrodd brophwydi

Ahab i addaw buddugohaeth iddo yn Eamoth-gilead

(1 Bren. xxii. 10-12); ond y mae yn debygol ddigon nad

ydoedd oraclau y paganiaid ddim amgen na dyfeisiau

ofleiriaid ac otíeiriadesau drygionus, y rhai a brophwydent

yn ol fel y caent eu talu, a gwnai oraclau flafriol wueud i

gyfeillion dyn neu fyddinoedd ruthro trwy bob peth i'w

cyflawni. Mae Boyle, Van Dale, a Fontenelle yn dal

yn dyn nad oedd yr holl oraclau paganaidd ond twyll

dynion ; ac y mae y ddau olaf yn haeru na ddarfu iddynt

ddim darfod trwy farwolaeth Crist, neu ledaeniad yr

efengyl, ond trwy fod dirmygu gormod arnynt i beri

iddynt ymgynghori â hwynt, Darfu i Moebius, profleswr

Protestanaidd yn Leipsic, a Balthus, Jesuit dysgedig,

gynyg gwrthbrofi y dyb hon. Yr ydym ni yn meddwl
fod diawleidd-dra a mileindra yn perthyn i'r oraclau hyn,

er efallai fod mwy o'r olaf; ac nis gallwn ni, gyd ag
Eusebius, dybied i'r oraclau hyn ddarfod yn amser marw-
olaeth ein lachawdwr, oblegid cawn yr ymgynghorid a

hwynt rai oesoedd ar ol hyn, ond perodd lledaeniad yr

efengyl i luoedd eu dirmygu, ac yr oedd ofn ar yr ofleir-

iaid yn y diwedd i redeg y risk o beryglu eu horaclau yn
mhlith y rhai oeddynt ewyllysgar i ddynoethi y twyll.

A diau y Uuddid Satan hefyd gan ddylanwad dwyfol.

Gan nad pwy oedd awdwyr yr oraclau hyn, traddodid

hwynt yn gyflredin mewn ymadroddion raor dywyll a

dau-ystyr ac allent atteb yr amgylchiad, gan nad pa
beth íüasai, a rhywbeth tebyg i'r sothach truenus a basa
yn ein gwlad ein hunain fel prophwydoliaethau Merlin,

Thomas y Bhigymwr, &c.

ORDEINIO. 1. Gorchymyn, erchi (2 Sam. xv. 1.5).

2. NeiIIduo i swydd (Gen. xli. 34; Act. vi. 3). 3. Rhoddi,
megis rhan neu orchymyn (Num. iv. 19). 4. Cyfansoddi
(Diar. viii. 29). 5. Penderfynu, sefydlu (Act. xvii. 31

;

xxviii. 23). 6. Gosod (2 Bren. x. 24 ; Neh. viii. 3). Ap-
picyntio i ddigofaint ydyw fod un, yn ol bwriad penar-

glwyddiaethol ac anghyfnewidiol Duw, yn cael ei adael

i ddyoddef cosp gyfiawn a thragywyddol pecliod. Äp-
pwyntio i iachawdwriaetìi jw fod un yn cael ei ddewis yn
benarglwyddiaethol ac anghyfnewidiol i fod yn etifedd

dedwyddwch tragywyddol. Appwyntio i angeu neu ofid

'jw fod un yn cael ei ddedfrydu gan ddynion, neu ei

neillduo yn nhrefn rhagluuiaeth Duw, i ddyoddef hyny
(Ps. cii. 20 ; 1 Cor. iv. 9 ; 1 Thess. iii. 3).

ORDDERCHWRAIG, gwraig o ail radd. Er fod
ordderchwreicaeth yn fath o amlwreicaeth, etto nid oedd-
ynt yn gwbl yr un peth ; ac ni chyfodai y gwahaniaeth
rhyngddynt yn unig oddiar flaenoriaeth priodas. Yr
oedd Rachel yn Ilawn cymaint gwraig i Jacob a Leah

;

yn wir hi oedd ei ddewis-wraig, serch fod yr olaf wedi
bod yn briod âg ef saith mlynedd o'i blaen hi. Yr oedd
eu llawforwynion, Zilpah a Bilhah, y rhai, oddiar eu
hawydd am blant, a roisant iddo, o ddosparth gordderch-
wragedd, er y dywedir iddynt gael eu rhoddi iddo yn
•wragedd, ac y cant eu gaíw yn bendant yn wragedd

(Gen. xxix. 18 ; xxx. 3, 4, 9 ; xxxv. 22 ; xxxvii. 2). Yr
oedd gan Dafydd araryw wragedd, ac o'r hyn lleiaf ddeg
o ordderchwragedd (2 Sam. iii. 2-5 ; v. 13-16 ; xvi. 20,

21, 22 ; XX. 3). Yr oedd gan Solomon saith gant o

wragedd, tywysogesau, a thi chant o ordderchwragedd

(1 Bren. xi. 3). Yma y cawn fod gwabaniaeth yn cael

ei wneuthur rhyngddynt ar gyfrif eu gradd ddechreuol.

Yr oedd gan ei fab Rehoboam ddeunaw o wragedd a thri-

ugain o ordderchwragedd (2 Cron. xi. 21). Gelwir Hagar
a Ceturah yn wro,gedd i Abraham ; rhoddwyd y gyntaf
iddo gan Sarah ei wraig yn ei bywyd, ac er hyny hawliai

y Ile blaenaf iddi ei hun yn y teulu (Gen. xvi. 1-6 ; xxi.

10). Ymddengys iddo gyraeryd Ceturah yn wraig iddo

ar ol marw Sarah, a phan yr oedd ef ei huu yn wr
gweddw ; ond serch hyny gelwir hi, yn gystal a Hagar,

yn ordderchwraig iddo : a thra ' y rhoddodd yr hyn oll

oedd ganddo i Isaac, ac i feibion ei orddercliwfagedd y
rhoddodd roddion, ac efe a'u hanfonodd hwynt oddiwrth
Isaac ei fab tua'r dwyrain, ac i dir y dwyrain' (xxv. 1-6).

Gwna hyn wasanaethu i ddangos gan nad oedd y gor-

dderchwragedd ond ail ddosparth o wragedd, a'u bod yn
gyflredin yn fennywaid o iselradd (gwel hefyd Barn. viii.

30, 31 ; ix. 18), ni wnai eu plant ychwalth lanw yr un
lle yn y teulu a phlant y rhai a gyfrifid yu wragedd
priodol ; etto gyda golwg ar y matter olaf gallasai yr

arferiad wahaniaethu, yn ol ewyllys y gwr ac amgylch-

iadau eraill. Nid ymddengys y gwneid un gwahaniaeth
yn nheulu Jacob rhwng Leah a Rahel a rhai Zilpah a
Bilhah. Nid arwyddai y gair gordderchwraig, modd
bynag, yn mhlith yr Hebreaid, ddim anfoesoldeb neu
warth ; ac er y gallent lanw Ile is o ran gradd neu etif-

eddiaeth, etto yr oedd y berthynas yn mha un y sefent

tuag at eu gwyr yn berfíaith ddealladwy a chydnabydd-
edig, a chyfrifid ef yn beth dirfawr anfoesol i fod un
cysylltiad anmhriodol rhyngddynt ac un gwrryw arall.

A dyna paham yr amlyga Jacob ei atgasrwydd tuag at

Reuben am orwedd gyda Bilhah ei ordderchwraig (xxxv.

22 ; lxix. 4). A dyma y rheswm dros y digllonedd a

gyneuwyd yn mhlith Ilwythàu Israel yn erbyn Ilwyth

Benjamin, oherwydd camdriniaeth ordderchwraig y Lef-

iad ; er ei bod hi yu ddynes o gymeriad Ilaes-foes (Barn.

xix. 20, 21). A dyma y rheswm dros gynghor Ahitophel

i Absalom, ' Dos i mewn at ordderchwragedd dy dad, y
rhai a adawodd efe i gadw y t}' : pan glywo holl Israel

dy fod yn ffiaidd gan dy dad, yna y cryflieir Ilaw y rhai

oll sydd gyda thi. Felly y taenasant i Absalom babell

ar nen y t : ac Absalom a aeth i mewn at ordderch-

wragedd ei dad, yn ngwydd holl Israel' (2 Sam. xvi.

21, 22). Cyfrifid hyn yn weithred anfaddeuadwy
;
gallai

y bobl yn awr deimlo yn eithaf diogel i yrauno â'r gwrth-

ryfel ; nis gallasai fod un cymod mwyach rhwng Absalom
a'i dad. Ffynai gordderchwreiciaetîi yn mhlith cenedl-

oedd eraill heblaw yr Israeliaid yn yr hen amseroedd.

Yr oedd gan Ahasferus, brenin Persia, ei ordderchwTag-

edd (Esther ii. 14); ac felly yr oedd hefyd gan Belsassar,

brenin Babilon (Dan. v. 3).

ORGAN, gwynt-ofl'eryn cerddoriaeth wedi ei ddyfeisio

gan Tubal, y chweched, o ran disgyniad, o Cain. Gelwir
ef yn 'dad pob teimlydd telyn ac organ' (Gen. iv. 2) ; ond
nid yw yn debygol i offeryn mor amrywran a'r organ
sydd genym ni gael ei dyfeisio mor foreu. Ystyria Ges-
enius fod 'pib, corsen,' yn eiriau cywir fel y rhoddir
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hwynt gan ddeonglwyr Hebreaidd {Lex. 610). Mae y
gair ' organ ' yn dueddol i gamarwain darllenwyr yr oes

bresenol ; ond gynt arferid galw pib y bugaü yn organ.

Mae oíFei-yn mor syml yn debyg iawn o fod yn ddyfais

tymhor boreu yn oes cymdeithas. Ni gawn hefyd goíFa

yn cael ei wneud am dani yn amser a gwlad Job (xxi. 12;

XXX. 31), ac eilwaith yn Ps. cl. 4, fcl yn caol ei defnyddio

mewn addoHad crefyddol.

ORl'ÜN, swp o ser trwy y rhai y pasa yr equmoctíal

plane. Mae yn un o'r wyth a deugain hen ser-gynuUiau.

Edrychai yr hynafiaid ar y ser-gynull hwn fel un a

ddaroganai ddrwg echrydus, gan fod ei gyfodiad a'i fach-

hidiad yn gydfynedig ag ystormydd mawrion. Yn Orion

(neu ei gleddyf) y cawn ui y nehula mwyaf hynod a

nodedig ag sydd etto yn adnabyddus (Nichol, Cydopoedia,

558). Yn Job xxxviii. 31 saif mewn gwrthgyferbyniad

i'r Pleiades. 'A rwymi di,' medd yr Arglwydd wrth Job,
' hyfrydwch Pleiades ? neu a ddatodi di rwymau Orion

'

(xxxviii. 31)—gan gyfeirio, debygem ni, at yr oerni a'r

rliew sydd yn gydfynedig â hi, a'r rhai yn unig a fedr

Duw symud.

PABELL, lle addohad mawr yr IsraeHaid cyn adeiladu

teml Solomon. Yn Sinai gosododd Moses babell i fynu,

ac a'i galwodd yn babell y cyfarfod, oblegid yno y cyrchai

yr Hebreaid i addoH Duw (Exod. xxxiii. 7-10). Yn
fuan ar ol hyny gwnawd pabeU mwy nodedig gan Beza-

leel ac AhoHab. Ei ffurf oedd fel y canlyn : yn gyntaf,

yr oedd cyntedd o 100 cufydd, neu un Hathed a thriugain

o hyd, wrth ddeg cufydd a deugain o led, wedi ei amgau
â lleni pum cufydd o uwchdei', neu naw troedfedd ac

ychydig yn ychwaneg. Yr oedd y Heni wedi eu gwneud
o Hain main cyfrodedd, a chwedi eu crogi ar fachau arian

ar bymtheg a deugain o golofnau pres, neu goed sittim

wedi eu gorchuddio â phres, a chwedi eu cylchu ag arian, a
chwedi eu gosod mewn morteisiau pres. Yr unig fynedfa

i'r cyntedd hwn oedd trwy len grogedig o sidan glas, por-

phor, ac ysgarlad, a Hiain maiu cyfrodedd o wniadwaith
ugain cufydd o hyd, ac yn grogedig ar bedair colofn.

Yma, yn yr awyr agored, y sefai aHor y poeth-oíFrwm a'r

noe bres ; ac yma y gaHai pob Israehad dihalog neu
broselytiad ddwyn ei oíFrymau. Yn nghwr gorHewinol

y cyntedd hwn sefai y babeH, a gyfenwid felly yn briodol,

yr hwn oedd babeH glos ar lun ein tai ni. Yr oedd o

gylch deg cufydd ar hugain, neu ddeunaw llathed ac

wyth modfedd, o hyd, a chwe llath a bron tair modfedd
o led, a'r un faint o uchder. Gwnaed hi o wyth a deug-
ain o ystyHod o goed sittim, a phob un yn gufydd a

hanner o led, wedi ei orchuddio ag aur, a'u gosod i fynu
yn unionsyth mewn un ar bymtheg a phedwar ugain o

forteisiau mawi'ion o arian, a chwedi eu cynal o'r tu cefn

gan bum bar croes o goed sittim, wedi eu gorchuddio âg
aur, a chwedi eu cysyHtu â'r ystyHod â modrwyau aur.

Ar j ffram yma yr oedd yn grogedig gaeadlen bedwar-
plyg. Yr oedd yr un nesaf i mewn yn gynwysedig o

ddeg Hen o Hain main cyfrodedd, ynghyd â sidan glâs,

ac ysgarlad, a Hun cerubiaid o waith cywrain arnynt, a
phob Hen yn wyth cufydd ar hugain o hyd a phedair
cufydd led, a'r cyfan wedi eu cysyHtu wrth eu gilydd
à dolenau sidan a bachau aur. Yn nesaf yr oedd caead-

len o un ar ddeg o leni o flew geifr, wedi eu cysyHtu wrth
eu gilydd à bachau pres. Yr oedd iddi yn nesaf gaeadleu
o grwyn hyrddod wedi eu Hiwio yn goch ; ac yn olaf,

bedwaredd o ledr cryf neu grwyn daiarfochyn. Yr oedd
yr hoH ben dwyreiniol wedi ei gadw at fynedfa. Yr
oedd'wedi ei guddio gan len o sidan, porphor, ysgarlad,

a Hiain main cyfrodedd, o wniadwaith cywrain, ac yn
grogedig wrth fachau aur ar bum colofn o goed sittim,

wedi eu gwisgo ag aur, a chwedi eu gosod mewn mort-
eisiavi pres. Rlienid y babeH yma i ddwy ystafeH. Yr
oedd yr un gyntaf yn ugain cufydd o hyd, ac a elwid y
lle saìäaidJ, ac nid oedd neb i fyned nac edrych iddo ond
yr otì'eiriaid. Yn ei ben mewnol sefai y canwyllbren aur,

ac aHor yr arogl-darth, a bwrdd y bara gosod ; ac ym-
ddengys taw yma y cedwid yr udgyrn arian a safonau
pwys a mesur. Tu hwnt i hon yr oedd ystafeH araH yn
ddeg cufydd ysgwâr, yr hou a renid gan len o sidan,

porphor, ac ysgarlad, a Hiain main cyfrodedd, a Hun cer-

ubiaid o wniadwaith cywrain arnynt, ac yn grogedig
wrth fachau aur ar bedair colofn o goed sittim, a chwedi
eu gosod mewn morteisiau arian. Yma, yn nghanol
tywyHwch dudew, y gosodid arch y cyfamod, yn cael ei

chysgodi gan y cerubiaid, rhwng y rhai y chwyfiai y
Secinah, neu gwmwl arwyddluniol y presenoldeb dwyfol;
ac yma yr oedd y crochan aur a'r manna, gwialen Aaron,
a chopi gyfraith Moses ; i'r ystafell nid âi neb ond yr
arch-ofFeiriad unwaith yn y flwyddyn. Cafodd y babeU
ei gwneud ar y dydd cyntaf o'r ail flwyddyn o ymadaw-
iad yr Hebreaid o'r Aipht, a chafodd hi a'i holí lestri ei

chysegru trwy daeuelliad gwaed ac eneiniad olew; a phob
blwyddyn gwneid iawn drosti trwy daenelliad gwaed ar

ddydd y cymod. Ar ol iddi gael ei hadeiladu gwnaeth

y tywysogion Hebreaidd gadw gwyl er ei chyflwyno trwy
roddion ac ebyrth, bob un ar ei ddydd. Yr oedd yr holl

off^i'wm yn gynwysedig o ddeuddeg dysgl, deuddeg phiol

arian, deuddeg Uwy aur, i gyd yn 2620 o siclau o bwysau,
ynghyd â Uawer iawn o arogl-darth, ac un ar bymtheg ar

hugain o fvistych, deuddeg a thriugain o hyrddod, a'r un
nifer o wyn a mynnod (Exod. xxv.-xxvii., xxxvi.-xxxviii.,

xl. ; Num. vii.) Yn yr anialwch sefai y babell yn nghanol

y gwersyU Hebreaidd ; cyfodid hi gan yr oífeiriaid yn
unig ; ond dygid hi a'i dodrefn gan y Lefiaid ar eu menni
a'u hysgwyddau. Carid dan gaeadlen yr arch, allor yr

ai'Ogl-darth, bwrdd y bara gosod, y canwyllbren aur, ië,

hyd yu od yr allor bres ; ac yr oedd yn angeu i'r Lefiaid

i edrych arnynt (Num. iv.)

Ar ol gorchfygu Canaau gosodwyd y babell gan Josua

yn Siloh (Jos. xviii. 1), er tua diwedd ei fywyd ym-
ddengys ei bod yn Sichem (xxiv. 25, 26). Efallai uad
oedd hyn ond dros dymhor ; o'r hyn lleiaf ni a'i cawn hi

yn Siloh am hir amser (Barn. xviii. 31 ; 1 Sam. i. 3, 24 ;

gwel hefyd ii. 32 ymyl y ddalen ; iii. 15). A phan or-

phenwyd y babell, gosodwyd arch y dystiolaeth, trwy

oi'chymyn Duw, ynddi (Exod. xxvi. 33 ; xl. 21), ac oddi-

wrth hyn gellid yn naturiol dybied y cawsai ei chad\ì'

yno yn barhaus ; ond nid felly yr oedd hi bob amsei'.

Yn nyddiau EIi yr ofFeiriad, pau yr oedd yr Israeliaid a'r

Philistiaid yn rhyfela â'u gilydd, dygwyd yr arch o Siloh

i wersyll Israel, gyd â'r gobaith y gwnaethai eu gwaredu

rhag eu gelynion; ond cymerwyd hi gan y Philistiaid,

y rhai, ar ol cadw meddiant o honi am saith mis, a'i

dychwelasant i dir Israel. Dygwyd hi yn awr, nid i
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Siloh, ond i Ciriath-jearim (1 Sam. iv. 1-5, 10, 11 ; v. 1

;

vi. 1, 21 ; vii. 1, 2 ; Jos. ix. 17). Yma yr arosodd hyd

nes daeth Dafydd yii í'renin ar Israel, pan y symudwyd

hi i ddinas Dafydd, rhan o Jerusalem, ac y cafodd ei dodi

ynghanol y babell, yr hon a gyfodasai efe iddi (1 Cron.

xiii. 5-14 ; XV. 25 ; xvi. 1 ; 2 Sam. vi. 17).

Ond nid hon ydoedd pabell y cyfarfod a wnaethai

Moses yn yr anialwch ;
yr oedd hono yn awr yn Gibeon,

yr hon oedd gynt yn brifddinas y Gibeoniaid (2 Cron. i.

3, 4 ; Jos. ix. 17; x. 2). Cyflawnid gwasanaeth crefyddol,

fodd bynag, o flaen yr arch yn ninas Daíydd ac o flaen y
babell yn ninas Dafydd (1 Cron. xvi. 37, 39). Pan osod-

odd Dafydd yr arch yn y babell a barotoisai iddi, ' efe a

ofírymodd offrymau poeth ac ebyrth hedd' ger bron Duw;
'ac efe á adawodd yno, o flaen arch cyfamod yr Ar-

glwydd, Asaph a'i frodyr, i weini ger bron yr arch yn
wastadol, gwaith dydd yn ei ddydd.' 'A Sadoc yr off'eir-

iad, a'i frodyr yr ofìeiriaid, o flaen tabernacl yr Arglwydd,
yn yr uchelfa oedd yn Gibeon, i offrymu poeth-offrymau

i'r Argiwydd ar allor y poeth-offrwm yn wastadol foreu a

hwyr, yn ol yr hyn oU sydd yn ysgrifenedig yn nghyfraith

yr Arglwydd, yr hon a orchymynodd efe i Israel ' (1 Cron.

xvi. 1, 2, 37, 39, 40). Gibeon oedd yr 'uchelfa fawr' y
pryd hyny

; yma yr oedd ' allor y poeth-offrwm ' ;
yma

' yr offrymodd Solomon boeth-offrymau ar yr allor hono

'

(1 Bren. iii. 4; 1 Cron. xxi. 29); ac yma y darfu i'r

Arglwydd, yn ddiau fel arwydd o'i gymeradwyaeth,
ymddangos iddo mewn breuddwyd yn y nos, ac a ddy-
wedodd, ' Gofyn beth a roddaf i ti

;

' ac mewn attebiad

i'w gais addawodd roddi iddo fwy na geisiasai : 'A Solo-

mon a ddaeth i Jerusalem, ac a safodd o flaen arch cyf-

amod yr Argiwydd, ac a offiymodd offrymau poeth, ac a

aberthodd aberthau hedd' (1 Bren. iii. 4-15).

Dyma bethau mewn sefyllfa hynod. Yr oedd yn ddeddf
bendant dan oruchwyliaeth Moses nad oedd dim offrymati

i gael eu hoffrymu ond yn y man Ue dewisai yr Arglwydd
osod ei enw, ac nid mewn rhyw fan a ddewisai yr offrymwr

ei hun (Deut. xii. 1-14); a phan oedd yr Israehad yn yr

anialwch, y man appwyntiedig ydoedd drws pabell y
cyfarfod (Lef. xvii. 8, 9). Dealhd hyn mor drwyadl gan
yr Israehaid eu hunain fel, pan ddai'fu Uwythau Reuben
a Gad, ar ol dychwelyd wedi gorchfygu Canaan i'w hetif-

eddiaeth eu hunain ar y tu dwyreiniol i'r lorddonen,

adeiladu allor yno, yr oedd y llwythau a ymsefydlasent

ar y goiilewin i'r afon hono yn barod i ryfela â hwynt ar

gyfrif hyny, ac ni heddychwyd hwynt nes derbyn sicr-

wydd na fwriedid mo honi ar gyfer poeth-offrymavi neu
ebyrth, ond yn unig iel tystiolaeth o'u hawl i allor yr
Arglwydd eu Duw yr hon oedd ger bron ei babell (Jos.

xxii. 10-34). Pa un ai trwy appwyntiad Duw neu
beidio, neu paham y dewiswyd Siloh yn artrefle i'r babell

a'r arch, nid yw yn ymddangos ; ond nid oes dim lle i

dybied fod y Uefydd y buont ynddynt wedi hyn o ddewis-
iad dwyfol. Yn y cyfamser cawn fod ebyrth a phoeth-
offrymau yn cael eu hoffrymu mewn manau' lle nad oedd
na pihabell nag arch (Barn. vii. 6, 25, 27; xiii. 16, 19-23;
1 Sam. vii. 9, 10 ; xiii. 8 ; xiv. 35; xv. 21; 2 Sam. xxiv.

18, 25); a chyda golwg ar Gideon, Manoah, a Dafydd,
ymddengys i hyn gael ei wneud trwy ddwyfol awdur-
dod, a chyda chymeradwyaeth ddwyfol ; ac yn awr yr
oedd yr arferiad wedi myned yn gyffredin: 'Y böbl
oedd yn aberthu mewn uchelfaoedd, oherwydd nad

adeiladasid t i enw yr Arglwydd hyd y dyddiau hyny

'

(1 Bren. iii. 2).

Yr oedd yn afreoleiddiwch neiUduol ar yr amser yma
fod nid yn unig y babell a'r arch ar wahan, ond fod mewn
ystyr ddwy babell, ac yr offryrnid aberthau ac offrymau
hedd yn y ddwy, un yn Gibeon, a'r llall yn ninas Dafydd
yn Jerusalem, Ue gosodasid yr arch. Ond yn awr o'r

diwedd, ar ol gorphen adeiladu y deml, yr oedd terfyn i

gael ei osod ar y sefyllfa afreolaidd hon o bethau :
' Yr

offeiriaid a ddygasant arch cyfamod yr Arglwydd i'w lle

ei hun, i gafell y t, i'r cysegr santeiddiafj dan adenydd

y cerubiaid (1 Bren. viii. 3, 4, 6).

2. Lluest neu gaban. Dyma'r fath adeiladau a wnaeth
yr Israehaid iddynt eu hunain yn yr hyn a elwid Gwyl
y Pebyll (Lef. xxiii. 33-36, 39-43; Neh. viii. 13-18).

Yn yr ystyr yma yr ydym i ddeall y gair yn yr hanes
am drawsnewidiad ein Harglwydd ar y mynydd, pan y
dywedodd Pedr, ' Gwuawn yma dair pabell ; un i ti, ac

un i Moses, ac un i EUas' (Matt. xvii. 1-4). Ar fynydd,

neu ei gymydogaeth, gellid cael cangenau â pha rai i

adeiladu pebyli, ond nis gallesid cael mewn amser mor
fyr ddigou o ddefnyddiau i wneud adeilad parhaus

(Campbell, Gospels, 417).

3. Corph marwol dyn. ' Canys ni a wyddom, os ein

daiarol d o'r babell hon a ddattodir, fod i ni adeilad

gan Dduw, sef t nid o waith llaw, tragywyddol yn y
nefoedd' (2 Cor. v. 1).

4. Lletty symudol, wedi ei wneud o hain neu grwyn,
wedi ei daenu dros boHon. Jabal, mab Lamech, y Cain-

iad, ydoedd dyfeisydd y cyfryw bebyll, gan y gahai

symud Ue mynai i borthi ei anií'eihaid (Gen. iv. 20). Yn
y cyfryw lettyau y darfu Noah, Abraham, a phatrieirch

eraill, a'r Rechabiaid drigo ; ac i'r dydd heddyw mae yr

Arabiaid, y Tartariaid, ac eraiU yn trigo mewn pebyll.

Mae pebyll yr Arabiaid yn cael eu gorchuddio á brethyn

flew du, ond mae rhai y Turcomans heddychol yn cael

eu gorchuddio â Ihain gwyn. Mae gan y gwyr mawr
yn mhlith y ddau bebyll gorwych, ynghyd â dodrefn

ysplenydd. Mae yn debygol taw at ryw amgylchiadau

o'r fath y cyfeiriai y briodasferch yn y geiriau hyn :
' Du

ydwyf fi, ond hawddgar, merched Jerusalem, fel pebyll

Cedar, fel Ueni Solomon ' (Can. i. 5). Nid oes un gwrth-

ddywediad yma. Gall fod y croen yn ddu trwy ddylan-

wad yr haul, i ba un y priodola y briodasferch ei Uiw du
(adn. 6), ac etto gallai y person fod yn anarferol o bryd-

ferth (Harmer, Obs. i. 292).

Mae gan yr Arabiaid priod ran o'r babell iddynt eu

hunain, a chwedi ei rhanu â Uen oddiwrth y rhelyw o'r

lle ; ac y mae dwy babell bob amser gan bobl fawr, un
iddynt eu hunain, ac un i'w gwragedd. Pan ddaeth y
tri angel a ddanfonwyd i ddinystiio Sodom at Abraliam,
' yr oedd efe yn eistedd wrth ddrws y babell, yn ngwres

y dydd,' ' ac efe a redodd o ddrws y babell i erchi i'w

wraig barotoi ymborth iddynt.' A phan ofynasant, ' Mae
Sarah dy wraig,' attebodd yntau, ' Wele hi yn y babell';

a phan ddywedasant wrthi y cai hi fab, ' Sarah oedd yn
clywed wrth ddrws y babell, yr hon oedd o'i ol ef ' (Gen.

xviii. 1-10). Wedi hyny, pan ddaeth Rebeccah o Pad-

anaram, ' Isaac a'i dug hi i mewn i babell Sarah ei fam

;

ac efe a gymerth Rebeccah, a hi a aeth yn wraig iddo

'

(xxiv. 67).

PA'DAN-A'EAM. [Aram.J
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PALMWYDD. Mae y pren hwn yn gwahaniaethu
oddiwrth bob pren arall, yn ei ymddangosiad cyíFredinol

ac yn íìurf ei ranau neillduol. Nid yw ei wreiddiau yn
ddwfn i'r ddaiar, ac nid ydyiit yn lledu yn mhell o gwm-
pas, ac etto mae yn tyfu yn bren taî a grymus, gan
gyrhaedd uwchder ein líynidwydd talaf ni, yn enwedig

pan fyddo iddo gyff main, oblegid pan fyddo y cyff yn
drwchus mae yntau yn gyfartal o iseJ. Yr arí'eriad yw
tociaw y cangenau isaf, er mwyn pi'ysuro ei dyfiant tuag

i fynu ; ac yn ganlynol mae ei hoU ddail tua'i ben. Mae
y dail, pan fyddo wedi tyfu i'w gyflawn faintioU, yn
chwech neu wyth troedfedd o hyd, gan ffurfio ynghyd
â'r cangenau siab {tuft) gryn fawr ; a chan eu bod yn
llydain iawn pan wedi eu Ìledu, defnyddir hwynt er toi

nenau tai, a dybenion cyffelyb. Y pren mennyw yn unig

sydd yn dwyn ffrwyth, gan y beichioga y blodau ar Iwch

a gafwyd oddiwrth y pren gwrryw ; ond gan ei fod yn
beryghis i adael i'r gwaith hwn gael ei adael i offerynol-

iaeth trychfilod neu y gwynt, gwneir ef yn gyffredin â

llafur dwylaw. Mae y ffmyth yn gynwysedig o dates,

y rhai yn sypiau ydynt ddim yn anhebyg i rawnsypiau.

Bwytteir peth o houo yn ffres, presewir peth o hono, tra

y gwesgir rhan arall er mwyn gwneud syrup, o ba un y
gwneir gwin date, yr hwn oedd mewn cymaint cyfrif gan

yr hynatìaid. Yn yr Aipht tyhnir dates yn deisenau neu

dorthau, y rhai ar deithiau y caravans trwy yr anialwch

a wasanaethant fel ymborth, a phan wedi eu Ueithio

mewn dwfr yn gwneud diod adfywiol.

Pahnwydd, o ba rai y mae amrywiaeth mawr yn y
rhywogaeth, a geir yn gyffredin yn unig yn rhanau

gwresog y ddaiar. Mae y pahnwydd sydd yn dwyn
dates yn naturiol i'r Aipht a gogledd Affrica, yn Arabia,

ac India, a rhanau eraill o Asia ddeheuol. Blagura oreu

yu y dyffrynoedd Ue nad oes diffyg o nentydd a ffynonau.

Cafodd yr Israehaid ar eu taith trwy'r anialwch yn EUm
'ddeaddeg ffynon o ddwfr, a deg palmwydden a thri

ugain' (Exod. xv. 27 ; Eosen. Bot. 304).

Ymddengys eu bod yn fwy cyffredin yn Nghanaan yn
yr hen amseroedd nag yn awr. Gelwid Jericho yn
'ddinas y palmwydd' (Deut. xxxiv. 3; Barn. i. 16); a

dywedir fod yn nyffryn yr lorddonen, yn ei chymydog-
aeth, yn yr hen amser fforest eang o balmwydd, yn agos

i dair miUtir o led ac wyth o hyd ; ond yn Jericho mae
hyd yn od y balmwydden unig a weUd am gynifer o

flynyddau gan deithwyr, wedi diflanu. Yn wir y mae
yn awr bron yn anadnabyddus yn y wlad. Dwy neu
dair yn ngerddi Jerusalem, rhyw ychydig yn Nablous,

un neu ddwy yn ngwastadedd Esdraelon, ydynt yr unig

esamplau sjdd i'w cael o'r pren yn nghanolbarth Pales-

tina. Sonir am dano bob amser gan yr ysgrifenwyr

rabbinaidd fel pren y dyffrynoedd, ac nid un y mynydd-
oedd. Ceir digonedd o hono yn ngwastad-diroedd arfor-

awl PhiUstia a Piiersia (Stanley, Sinai, 143, 301).

Mae y bahnwydden yn fytholwyrdd : a dyna paham,
tra y cyffelybir Uwyddiant byrbarhaus y drygionus i

wyrddni glasweUt, mae cyflwr y cyfiawn yn cael ei

gydmaru gan y Psalmydd i brydferthwch parhaus y
pahnwydden. 'Y cyfiawn a flodeua fel paUîiwydden'
(Ps. xcii. 12). Ar gyfrif ei chyff tal, syth, main, cyffelybir

y briodasferch iddi yn Can. vii. 7 :
' Dy uchder sydd

debyg i balmwydden, a'th fronau i'r grawnsypiau,' ond y
mae yn fwy tebygol taw at ei sypiau ei hun y mae y

cyfeiriad, gan eu bod yn debyg i rawnsypiau. Yn wir
ceir ei enw Hebraeg tamar fwy nag unwaith fel enw
dynes (Gen. xxxviii. 6 ; 2 Sam. xiii. 1 ; xiv. 27.

Defnyddid cangenau palmwydd gan yr IsraeUaid i

wneud eu pebyU ar Wyl y PebyU (Lef. xxiii. 40; Neh.
viii. 15); a cherfiodd Solomon luniau palmwydd ar fur-

iau a drysau y deml (1 Bren. vi. 29, 32-35).

Gan y cyfrifid palmwydd yn arwyddluniau o fuddug-

oUaeth, anrhegid gorchfygwyr â changenau o'r palmwydd,
neu fe'u carid o'u blaen mewn gorymdeithiau. Mae y
gwaredigion yn y nefoedd, mewn cyfeiriad at hyn, yn
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cael eu darUmio fel â phalmwydd yn eu dwylaw, i

ddynodi eu buddugoUaeth ar eu hoU elynion (Dat. vii. 9).

Mae y pren tal-wych hwn yn agos glymedig â'n had-

gofion am Judea trwy y coins Rhufeinig, y rhai a'u

harddangosant hi mewn caethiwed, yn eistedd dan ei

chysgod ac yn cwyno ei chyflwr, gyd â'r argraph Judcea

capta, h.y., Judea wedi ei chaethiwo. Ar arian henach,

a fatholwyd yn amser y tywysogion Asmonean, y ceir

hefyd arwyddlun y balmwydden, ac weithiau swp o

rawnwin neu ysgub wenith (Rosen. Bot. 307).

PAMPHY'LÍA, talaeth o Asia Leiaf, a chanddi Fôr y
Canoldir ar y dehau, Lycia ar y gorUewin, Pisidia ar y
gogledd, a CiUcia ar y dwyrain. AttaUa a Perga oedd

prif ddinasoedd y dalaeth. Darfu rhai o drigoUon ludd-

ewig PamphyUa wrando pregeth Pedr ar ddydd y Pen-

tecost (Act. ü. 10); ac efaUai mai hwy gariodd yr efengyl

yno gyntaf Darfu i Paul a Barnabas ar ol hyn bregethu

yr efengyl yma, yn Perga, ac efaUai hefyd yn AttaUa

(xiü. 13 ; xiv. 24, 25). Mae PamphyUa wedi bod yn hir

dan lywodraeth y Tyrciaid, ac y mae yn esampl o ddy-

lanwad dinystriol Uywodraeth ddrwg. Oddiwrth garn-

eddau Uiosog tai, trefydd, a chestyU, mae yn amlwg iddi

fod gynt yn boblog ; ond yn awr mae ei bryniau gwyrdd-

ion yn cael eu trigianu gan ychydig Iwythau symudol

ynghyd â'u hanifeiìiaid (R.osen. Geog.)
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PA'PHOS, dinas berthynol i Cyprus, a chyfleuedig yn

nghwr gorllewinol yr ynys. Yma y pregethodd Paul yr

efengyl, yr argyhoeddodd Sergius Paulus, llywodraethwr

Rhuteinig yr ynys, ac y tarawodd Elymas y swynwr yn
ddall (Act. xiii. 6-12). Yr oedd yma deml i Yenus,

gwychder yr hon oedd syndod yr oesoedd blaenorol; yma
y cyflawnid seremoniau gwarthus eu haddohad 400 o

flyneddau ar ol hyn. Mae Paphos yn awr yn garneddau.

Ymddengys ei bod yn ddinas fawr yn yr hen amseroedd,

gan yr ymleda y carneddau dros gryn lawer o dir. Mae
yr hen borthladd yn awr yn Ue diogel i lestri bychain i

ddianc iddo, er nad oes yn awr ond ychydig o honynt yn
ymweled ag e£ Mae hen amddiffynfa yn sefyll yn agos

atti ar y traeth, yr hyn ni wna ond ychwanegu at anghyf-

anedd-dra yr olwg. Carneddau o geryg, colofnau dryll-

iedig, a chafniadau yn y creigiau yn agos i'r traeth, lle y
sefai adeiladau unwaith, ydynt yr oU eüir weled o'r hen
Baphos. Mae teml enwog Venus wedi hollol ddiflanu,

ac nid oes o houi yn aros ond ychydig golofnau a darnau
bychain o farmor wedi eu gwasgaru ar hyd ei safle uchel

{Amer. Miss. Herald, 1839, 456).

PAPY'RUS, Y. Nid enwir hwn wrth ei enw yn y
C. C. o'rBeibl, ond ymddengys yr enwir ef yn yr Ys-
grythyrau Hebraeg dan yr enw KÜ5 (gome). Oddiwrth
Job viii. 11 : 'A gyfyd KÜJ (C. C. brioynen) heb wlyban-
iaeth ? a dyf ìrtíí (C. C. hesg) heb ddwfr ?

' ymddengys
yr arwydda gome blanigyn a dyf mewn tir dyfrllyd ; ac

yn Esa. xxxv. 7 enwir y gome ynglyn â Imneh, corsen, fel

planigyn yn tyfu mewn Uefydd Ueithiog. Rhoddir dar-

luniad mwy penodol o'r planigyn yn Exod. ii. 3, Ue yr
hysbysir ni i fam Moses gymeryd caweU o XÜJ (C. C.

Uafrwyn), ac a ddwbiodd hwnw â chlai ac â phyg, ac a

osododd y bachgen ynddo, ac a'i gosododd yn mysg yr
hesg ar fin yr afon ; ac yn Esa. xviii. 1, 2, Ue y dywedir

:

' Gwae y tir sydd yn cysgodi ag adenydd, yr hwu a heb-

rwng genhadau hyd y môr, mewn Uestri NÖJ (C. C. hrwyn;

C. S. llafrwyn), ar hyd y dyfroedd, gan ddywedyd, Ewch
genhadau cyflym,' &c. Nis geUir deaU y rhai a ddefn-

yddid ar yr aíbn Nile. Mae hen ysgrifenwyr yn son yn
aml am fadau papyrus (Rosen. Miìi. 191 ; Wilkinson, Anc.
Egyptians, ii. 120).

Gwneid papyr ar y cyntaf o ddaU y planigyn papyrus,
a dyna yn ddiau y rheswm dros ei enw. Tyfai y plan-

igyn hwn yn yr hen amserau yn, benaf yn yr Aipht Isaf

mewn tir dyfrUyd, a nentydd bas a Uynoedd wedi eu
ffurfio gan ymchwyddiadau y Nile ; ond er mor enwog
unwaith, y mae yn awr cystal a chwedi diflanu o'r wlad
hono—ffaith a ddwyn ar goí i ni eiriau Esaiah :

'Y papyr-
frwyn wrth yr afon, ar fin yr afon, a phob peth a hauwyd
wrth yr afon, a wywa, a chweUr, ac ni bydd mwy ' (xix.

7 ; WUkinson, Anc. Egyptíans, ii. 95, 97, 100).

PAB'ACLETE. Mae beirniaid yn amrywio yn fawr
mewn perthynas i ddeongUad y gair -7rapá/cX>?To?. Ni
ddefnyddir ef gan neb o'r ysgrifenwyr santaidd ond loan

;

ac ni cheir ef yn y Septuagint. Mewn awduron clasurol

ettyb yn gyffredin i'r gair Lladin advocatus; ond mae y
gair Saisoneg advocate yn fwy cyfyng ei ystyr. Yn
Efengyl loan ceir y gair bedair gwaith, oU mewn per-

thynas i'r Yspryd Glân (xiv. 16, 26 ; xv. 28 ; xvi. 7-15),
ac yn yr oU o'r adnodau hyn mae y gair wedi cael ei gyf-

ieithu yn ddiddanydd ; ond mae y gair hwn, er y geUir
cynwys ynddo y drychfeddwl a esyd aUan, yn mheU o

drosglwyddo gyflawn ystyr y gair gwreiddiol (CampbeU,
Gospels, iv. 472). Dywed ein Harglwydd wrth ei ddis-

gybUon :
' Buddiol yw i chwi fy myned i ymaith : canys

onid âf fi, ui ddaw y diddanydd attoch' (xvi. 7). A
thrachefn :

' A mi a weddiaf ar y Tad, ac efe a rydd i

chwi ddiddanydd araU, fel yr arhoso gyda chwi yn dra-

gywydd' (xiv. IG). Yn awr, ymddengys oddiwrth yr
adnodau hyn fod y paraclete i sefyU yn y fath berthynas
tuag at ganlynwyr Crist hyd ddiwedd amser ag y sefai

efe ei hun tuag at ei ddisgybUon yn nyddiau ei gnawd—

•

perthynas ag raid fod yn eithaf hysbys i bob darUenydd
hanes yr efengyl. Geilw ein Harglwydd gan hyny y
paraclete yn 'Yspiyd y gwirionedd,' a dywed : 'Efe a
ddysg i chwi yr hoU bethau, ac a ddwg ar gof i chwi yr
hoU bethau a ddywedais i chwi.' A thrachefn: 'A phan
ddêl efe, sef Yspryd y gwirionedd, efe a dystiolaetha am
danaf fi.' Ac etto drachefn: 'Aphan ddel efe, efe è\éj^ei

{a argyhoedda) y byd o bechod, o gyfiawnder, ac o farn.'

' A phan ddel efe, sef Yspryd y gioinonedd, efe a'ch tywys
chwi i bob gwirionedd;' ' ac efe a fynega i chwi y pethau
sydd ar ddyfod. Efe a'm gogonedda i, canys efe a gymer
o'r eiddo, ac a'i mynega i chwi.' Oddiwrth yr adnodau
hyn yr ydym yn tybied nas gaU fod un anhawsder i neb
ddeaU cymeriad a swydd y paraclete, ac yn ganlynol
beth sydd i'w ddeaU wrth y gair hwnw ; ond yn anffodus

nid oes yr un gair Saisoneg na Chymraeg ag sydd yn
cyfatteb iddo, neu a esyd aUan ei ystyr cyflawn. Mae
ei swydd yn amrywiol iawn. Mae yn cyfatteb i fesur

helaeth, ond nid yn gyfangwbl, i waith yr Ysgrythyrau
Santaidd, fel y gosodir ef aUan yn 2 Tim. iii. 16, 17, yr
offeryn rnawr trwy yr hwn y caria yn mlaen ei waith ar

eneidiau dyuion, ac â'r hwn yr oedd rhan fawr a phwysig
i gael ei ysgrifenu gan y disgybUon i ba rai y gwnawd yn
ddechreuol ac yn fwy uniongyrchol yr addewidion hyn.

Yn 1 loan ü. 1, 2, arferir y gair YlapáK\riToí, nid am
yr Yspryd Glân, ond am Grist lesu :

' Ac o phecha neb,

y raae i ni 7rapÚK'\}]Toç {eiriolwr) gyd â'r Tad, lesu Grist y
cyfiawn; ac efe ywyr iawn dros ein pechodau ni: ac nid

dros yr eiddom ni yn unig, eithr dros bechodau yr hoU
fyd.' Ar yr olwg gyntaf gaUai y gair eiriolwr ymddangos
fel yn cynwys cyfeiriad priodol at y cyhuddiad yn ein

herbyn—pechod ; ond cyfarfyddir â hyn yn fwy priodol

fyth gan y dywediad, 'efe yw yr iawn dros ein pechodau.'

Nid ydym yn barod i fabwysiadu y gair eirioìwr ; ym-
ddengys angen am air hoUol wahanol yma: ond yr ydym
yn anaUuog i enwi un a fÿddai yn foddhaol.

EfaUai nad ydyw yn werth ei goífhau fod y Mahomet-
aniaid yn haeru i Grist lesu, yn ei annerchiad i'r dis-

gybUon, ragfynegi dyfodiad eu prophwyd hwy. Nid
ysgrifenodd yr efengylydd, meddynt hwy, y gair Tíapá-

K\t]Tos {paracletos), ond YiepiK\vTÓî {periclytos)—hyny yw,
' enwogwych,' yr hyn yw ystyr y gair Mohammed yn
Arabic. Ond nid yw hyn ddim ond dyfais bur o'u tu

hwynt. Yr oedd Efengyl loan yn eithaf hysbys drwy
yr hoU eglwys am amryw ganrifoedd cyn ymddangosiad
Mohammed ; tra nad oedd neb wedi clywed am y dar-

Ueniad dywededig, ac nid ydyw ychwaitli wedi ei gael

byth wedi hyny yn \m hen ysgrif, cyfieithiad, esponiad,

neu ysgrifeniad eglwysig o un math (CampbeU, öospels,

iv. 475). GeUir sylwi hefyd fod yr addewid o'r paraclete

wedi ei gwneud i'r disgybUon yn bersonol, a'i bod i gael

ei chyflawni iddynt yn uniongyrchol ar ol ymadawiad
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eu Melstr ; tra na wiiaeth Moliammed ei ymddangosiad
cyn 600 o flyneddau ar ol hyny, pan yr oeddynt wedi
bod yn hir yn eu beddau, a phan nad allesid cyflawni yr

addewid ynddynt hwy.
PAR'ADWYS, gair a ymddengys iddo gael ei dde-

chreuad yn ieithoedd Asia Ddwyreiniol, ac a gymhwysid
at ardd wedi ei gosod allan a'i phlanu er mwyn gwas-
anaeth ac addurn. Cymerodd yn íbreu y fíurf Hebraeg
D"l~IÖ, a defnyddid ef i arwyddo gardcl (Can. iv. 13; Preg.

ii. 5), fforest (Neh. ii. 8); a chyfieithid y gair hwn gan y
Septuagint yn TrapáSeta-oç, gair a ddefnyddir gan Xeno-
phon ac ysgrifeuwyr Groegaidd eraill am y planigfeydd

a'r llefydd i greaduriaid a amgylchent balasau breninoedd
Persia. Arfera Josephus y gair yn yr un modd am
barciau a gerddi y breninoedd luddewig {Antì'o. vii. 4.

1 4 ; viii. 7. 3). Mae y Septuagint hefyd yn ei ddefn-

yddio am ardd Edeu am y gair Hebraeg Ì3 (Gen. ii. 8-10
;

Gesenius, Lex. 688; Robinson, Gr. Lex. 616).

Yn y T. N. defnyddir y gair TrapáSeta-oç i ddynodi y
nefoedd : ' Heddyw y byddi gyda mi yn mharadwys,'
meddai ein Harglwydd wrth y lleidr ar y groes (Luc
xxiii. 43). Dywedodd Paul wrthym iddo 'gael ei gipio i

fynu i'r drydedd nef ' (2 Cor. xii. 2); ac yn adn. 4 dywed
iddo ' gael ei gipio i fynu i baradwys ;' gan arfer y gair

fel uii cyfystyr â nefoedd. Yn Dat. ii. 7 mae y gydmar-
iaeth wedi ei chymeryd o Gen. iL 8, 10: 'l'r hwn sydd yn
gorchfygu, y rhoddaf iddo fwyta o bren y bywyd, yr hwn
sydd yn iighanol paradwys Duw.' A dyma efallai ydyw
y rheswm paham yr ydym wedi dyfod i arfer y gair am
ardd Eden ; ond camgymhwysiad o'r gair ydyw hyn.

Ni ddefnyddir ef un amser yn yr Ysgrythyrau yn y
cyfryw ystyr.

PA'RAN, rhan gryn helaeth o wlad yn Arabia Ger-

ygog, ac yn gorwedd tua'r gogledd a'r gogledd-ddwyrain.

Efallai y cynwys anialwch Sin ac anialwch Cades ; ond
os oedd y ddau anialwch yma yn rhai gwahanol oddiwrth
eu gilydd, mae yn amlwg y gorweddent yu yr un rhan
o anialwch mawr Arabia, ac yn perthyn yn agos i'w

gilydd. [Teithiau ye. Israeliaid.]

Sonir am y wlad yma am y tro cyntaf yn Gen. xiv. 6,

lle y dywedir i Cedorlaomer a'r breninoedd oedd gyd ag
ef daro, heblaw Uwythau eraill, ' yr Horiaid yn eu myn-
ydd Seir, hyd wastadedd Paran, yr hwn sydd wrth yr
anialwch.' Pan ddanfonwyd ymaith Hagar a'i mab gau
Abraham, dywedir iddi 'grwydro yn anialwch Beerseba;'

ac hysbysir ni Wedi hyn ' i'r llanc gynyddu, a thrigo yn
yr anialwch, a dyfod yn berchen bwa, ac iddo drigo yn
anialwch Paran ; ac i'w fam gymeryd gwraig iddo o

wlad yr Aipht' (xxi. 14, 20, 21). Yr ydys wedi tybied

oddiwrth Num. x. 12 fod anialwch Paran o du y dehau,

yn agos i Fynydd Sinai ; ond ymddengys yn eglur taw
adrodd mae yr adnod hono y pwynt o ba un y cychwyn-
odd yr Israeliaid allan, 'anialwch Sinai,' a'r pwynt i ba
un y daethant, a'r Ile y darfu iddynt yn y diwedd ymsef-
ydlu ynddo, 'anialwch Paran' (cydmarer adn. 33-36; xl.

35 ; xii. 16). O anialwch Paran y danfonodd Moses
yspiwyr ahan i chwilio gwlad Canaan (xiii. 4), ac i anial-

wch Paran y dychwelasant. Mae yn debygol taw yn
anialwch Paran, neu y rhanau cymydogaethol o'r difíaeth-

wch, y treuliodd yr IsraeUaid y rhan fwyaf o'r deunaw
mlynedd ar hugain nesaf, cyn iddynt drachefn gychwyn
yn briodol ar eu teithiau i Ganaan. Ymddengys yr

ymestynai anialwch Paran hyd derfynau y wlad hono,
Er fíbi rhag Saul aeth 'Daíydd i waered i anialwch
Parau ' (1 Sam. xxv. 1). Mae yn rhaid taw rhan ydoedd
hon o hono ag ydoedd yn ymylu ar Maon a Charmel yn
nehau Judah. Yr ydym yn darUen hefyd am Fynydd
Paran fel golygfan amlygiadau neillduol o'r gogoniant
dwyfol (Deut. xxxiii. 2 ; Hab. iii. 3). Yn yr adnodau
hyn defnyddir y gair mynydd efallai am wlad fynyddig,
megis Mynydd Seir, Mynydd Ephraim. [Mynydd.I
PARHAD. [Dyfal Barhad.J
PARLYS. [Clefydau.]
PARTHIAID a gant eu henwi yn Act. ii. 9 mewn

cysylltiad â ' Mediaid, Elamitiaid, a thrigolion Mesopo-
tamia,' fel yn mhlith yr 'luddewon, gwyr bucheddoî o
bob cenedl dan y nef,' y rhai oeddynt yn Jerusalem ar
ddydd y Pentecost, a'r rhai a glywsant y pryd hwnw yr
apostohon yn cyhoeddi yr efengyl i bawb yn ' eu hiaith

eu hunain.' Ni ddarfu i luoedd o'r luddewon a gaeth-
gludwyd i Babilon, neu eu disgynyddion, gymeryd man-
tais ar gyhoeddiad Cyrus, neu ar y cyfleusderau eraill

a gawsant i ddychwelyd i'w gwlad eu hunain, ond
gwnaethant ymsefydlu yn barhaus yn y dwyrain ; ac er

na choUasant efallai eu crefydd, coUasant eu cenedlaeth-
olrwydd i gymaint graddau íies, hyd yn od pan ddeuent
i Jerusalem i'r gwleddoedd, y caent eu cyfrif yn ' Barth-
iaid, Mediaid, ac Elamitiaid.'

Irak Persia yn bresenol ydyw yr hen Barthia. Pan
ranwyd ymerodraeth Alexander syrthiodd y Parthiaid dau
lywodraeth Seleucus Nicator a'i lin breninol y Seleucidse;

ond ynghylch 250 o flyneddau C. C. darfu i Arsaces,

pendefig o Barthian, wrthryfela yn erbyn Antiochus Theos
Syria, a gosod i fynu freniniaeth iddo ei hun. Daeth

ymerodraeth Parthia i fod mor rymus fel yn nghwrs
amser y darfu iddi wrthbwyso gaUu Rhufain ei hun, a
dyfod yn wrthglawdd yn y Dwyrain yr hwn nis medrai
ei hoU fyddinoedd dori trwyddo. Ynghylch y flwyddyn
52 c.c. cafodd Crassus, y comid Rhufeinig yr hwn a ores-

gynasai Parthia, ei Iwyr orchfygu gau y Parthiaid yii

Carrse, a chafodd yntau a'i fab eu lladd. Yr oedd y
gorchfygiad yr un mwyaf a brofodd y Rhufeiniaid erioed.

Bodolodd ymerodraeth Parthia am yn agos i 500 o flyn-

eddau, ond oddeutu y flwyddyn 232 o.c. dymchwelwyd
y Uywodraeth, o'r hyn lleiaf deulu yr Arsacidse, gan
Artaxerxes, pendefig o Persia, a'r hwn yn awr a sef-

ydlodd hil freninol newydd a elwir yn gyfí*redin y Sas-

sanidse, yr hon a barhaodd i Iywodraethu y wlad am yn
agos i 400 o flyneddau. Ynghylch y flwyddyn 640 o.c.

goresgynwyd Parthia gan y Saraceniaid.

PASG. [GwYL.]
PAT'ARÄ, porthladd perthynol i Lycia yn Asia Leiaf.

Yr oedd yma deml enwog i Apolo, lle y rhoddid oraclaii

cwbl mor enwog a rhai Delphi am chwe mis yn y flwydd-

yn. Galwodd Paul yn y Ue hwn wrth fordwyo o Mace-
donia ar ei ffordd i Jerusalem y tro diweddaf ; a dai'fu

iddo ef a'i gymdeithion ' gael Uong yn hwylio drosodd i

Phenice, a dringasant iddi, ac a aethant ymaith ' (Act.

xxi. 1, 2). Mae amryw ddadfeiliau yn dynodi eangder

a gwychder blaenorol Patara. Mae y èa// oedd unwaith
mor ysplenydd yn awr yn anialwch o dywod symudol, a
chwedi ei nodi gan gwrs arianaidd yr afon Xanthus yn
dolenu ei ffordd tua'r môr (Bib. Sac. viii. 873).

PA'THROS, yn ol y dyb gyffredin, ydoedd Thebais
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neu yr Aipht Uchaf. Gwahaniaethir hi oddiwrth yr

Aipht yn Esa. xl. 11, ac hefyd mewn adnodau eraill, fel

nad yw yr enw yn gyfystyr a'r Aipht. Tybir iddi gael

ei henw oddiwrth Pathrusim, un o feibion Mizraim, yr

hwn efallai ddarfu ei pliobli (Gen. x. 14). Ond er nad

yw Pathros yn gyfystyr a'r Aipht, sonir am dani mewn
ffbrdd a awgryma y gallasai fod yn rhan o wlad yr Aipht.

Darfu i rai o'r luddewon a arweiniodd Johanan i'r Aipht

ar ol dinystr Jerusalem drigo yn ngwlad Pathros (Jer.

xliv. 1, 15 ;
gwel hefyd Ezec. xxix. 14 ; xxx. 14),

PAT'MOS, ynys yn y Môr ^Egean, ac nid yn mhell o

Miletus. Mae o gylch 12 miUtir o hyd, 6 o led, ac 28

mewn amgylchedd. Mae y rhan fwyaf o honi yn greigog,

noeth, llwm, a diffrwyth, ac yn amddifad o'r ffrwythlon-

edd naturiol a ddynoda yr ynysoedd Groegaidd (Wilson,

ii. 421). I'r ynys hon yr alltudiwyd 'loan y duwinydd,'
gan, yn ol y dyb gyffredin, yr ymerawdwr Domitian, yn
nghylch y flwyddyn 95 O.C, a lle y rhoddwyd iddo y
gweledigaetliau aruchel a arddangosir yn Llyfr y Dat-

guddiad. Mae traddodiád o eiddo yr eglwys Roegaidd
yn parliau i nodi ogof naturiol yn Patmos fel y man lle

derbyniodd y datguddiedigaethau gogoneddus hyn {Bib.

Sac. ix. 221). Deallir yn gyffredin nad oedd dim trigol-

iou yn Patmos pan yr alltudiwyd ef yno; ond mae ynddi
yn bresenol boblogaeth o 4000, y rhai, meddir, a ym-
gynaliant bron yn gyfangwbl ar gynyrch pysgodfaoedd
sponge ar hyd forlanau creigog yr ynys. Ni chynwys
ond un dref o rhwng 400 a 500 o dai, yr hon sydd wedi
ei chyfleu fel nyth eryr ar graig uchel, yn codi yn ddi-
symwth o'r môr. Yn y canol saif mynachlog uchelwych
St. loan, adail castellaidd a adeiladwyd gan yr ymer-
awdwr Alexius Comnenus. Wrth droed y mynydd, ac
ar hyd y morlan, mae ynghylch deg a deugain o dai wedi
eu gwasgaru, y rhai a ffurfiant bentref pysgota La Scala.
Gelwir yr ynys yn awr yn Patino.

PAUL a anwyd yn Tarsus, prifddinas Cilicia, lle enwog
ara ei liysgolion philosophi, llenyddiaeth, a hyawdledd.
Yr oedd yn ddisgynedig o Iwyth Benjamin, ac nid oes
un amheuaeth nad ydoedd yn luddew pur o du ei dad

a'i fam. Wrth amddiffyn ei urddas ei hun raewn gwrth-
wynebiad i'w euUibwyr, appelia yn fuddugoliaethus at
burdeb ei ddisgyniad :

' Eithr yn mha betli bynag y mae
neb yn hyf (mewn ffblineb yr ydwyf yn dywedyd) hyf
wyf finau hefyd. Ai Hebreaid ydynt hwy 1 felly finau :

ai Israeliaid ydynt hwy ? felly finau : ai had Abraham
ydynt hwy ? felly finau' (2 Cor. xi. 21, 22). Mewn man
arall dywed :

' Os yw neb arall yn tybied y gall ymddir-
ied yn y cnawd, myfi yn fwy : wedi enwaedu arnaf yr
wythfed dydd, o genedl Israel, o Iwyth Benjamin, yn
Hebrewr o'r Hebreaid ' (Phil. iii. 4, 5). Yr oedd ei dad
yn Pharisead, ac mae yn debygol iddo gael ei hyfforddi

yn foreu yn ngolygiadau a theimladau y Phariseaid.

Dywed ei hun :
' A mi a gynyddais yn y grefydd ludd-

ewig yn fwy na Uawer o'm cj^foedion yn fy ngenedl fy

hun, gan fod yn fwy awyddus i draddodiadau fy nhadau'
(Gal. i. 14). A thrachefn :

' Yn ol y sect fanylaf o'n

crefydd ni, y bum i fyw yn Pharisead ' (Act. xxvi. 5).

Ymddengys hefyd ei fod yn ddinasydd Rhufeinig, yr
hyn a arwydda feddiant o amryw freiniau a rhagorfreint-

iau gwerthfawr. Nid trwy bwrcas yr ydoedd felly, ond
trwy enedigaeth, yr hyn ydoedd yn fwy anrhydeddus.
'A swm mawr,' meddai y pen-cadben, 'y cefais i y ddinas-
fraint hon. Eithr Paul a ddywedodd, A minau a anwyd
yn rhydd' (Act. xxii. 28).

Mae hefyd yn deilwng o sylw taw 'gwneuthurwr
pebyll ' ydoedd wrth ei alwedigaeth. Ond nid yw hyn
i gael ei gymeryd fel un arwydd fod amgylchiadau ei

rieni yn isel a distadl ; oblegid yr oedd yn arferiad yn
mhhth yr luddewon i ddysgu rhyw grefft i'w meibion.
' Beth a orchymynir i dad wneud i'w fab ?

' gofjii ysgrif-

enydd Talmudaidd :
' Ei enwaedu ; dysgu y ddeddf iddo

;

a dysgu crefft iddo.' Dywed Rabbi Judah :
' Yr hwn ni

ddysgo greff't i'w fab, a wna yr un peth a phe dysgasai
ef i fod yn Ileidr ' (Conybeare, i. 51).

Mae yn debygol iddo dderbyn addysg dda pan yn
ifanc, ac i fod llenyddiaeth Roegaidd yn un o destynau
ei efrydiaeth yn Tarsus. Mae yn debygol iddo cyn cyr-

haedd ei fìiintioli fyned i Jerusalem ac astudio pynciau
luddewig dan Gamaliel, ' doctor o'r gyfraith, parchedig
gan yr holl bobl ' (Act. v. 34 ; xxvi. 4). Ymddengys taw
dyn hynaws, cymhedrol, ydoedd Gamaliel ; ond gan nad
beth arall a ddysgodd Paul ganddo, ni ddysgodd ef ddim
hynawsedd a chymedroldeb. Nid oedd y cyfryw ragor-

iaethau yn gydryw â'i dymher boeth. Y son cyntaf
a gawn ni am dano yn Jerusalem oedd ar yr amser y
Uabuddiwyd Stephan : 'A Saul oedd yn cyttuno i'w ladd
ef.' ' A bu yn y dyddiau hyny erlid mawr ar yr eglwys
oedd yn Jerusalem. Eithr Saul oedd yn anrheithio yr
eglwys, gan fyned i mewn i bob t, a llusgo allan wyr
a gwragedd, efe a'u rhoddes yn ngharchar ' (Act. vii. 58 ;

viii. 1, 3). •

Yr oedd Jerusalem, fodd bynag, yn faes rhy gyfyng i

sel a gweithgarwch Paul yn erbyn canlynwyr Crist, ' A
chan ynfydu yn fwy yn eu herbyn, mi a'u herlidiais hyd
ddinasoedd dyeithr hefyd.' Mae cyfrif yr hanesydd yn
cyduno â hyn :

' A Saul etto yn chwythu bygythion a
chelanedd yn erbyn disgybhon yr Arglwydd, a aeth at
yr arch-offeiriad, ac a ddeisyfodd ganddo lythyrau i Da-
mascus, at y synagogau, fel, os cai efe neb o'r tfordd hon,
na gwyr na gwragedd, y gallai efe eu dwyn hwynt yn
rhwym i Jerusalem.' Ond yn awr cafodd ei rwystro yn





=3S

5î=

[LnJ)

a.



PAUL. 441 PAUL.

ei yrfa wallgof. Fel yr oedd yn dynesu at Darnascus,

cafodd weledigaeth anarferol. ' Ar hanner dydd, O frenin,

ar y ffordd y gwelais oleuni o'r nef, mwy na dysgleirdeb

yr haul, yn dysgleirio o'm hamgylch, a'r rhai oedd yn
ymdaith gyda mi. Ac wedi i ni oU syrthio ar y ddaiar,.

mi a glywais leferydd yn llefaru wrthyf, ac yn dywedyd
yn Hebraeg, Saul, Saul, paham yr ydwyt yn fy erlid 1

Caled yw i ti wingo yn erbyn y symbylau. Ac mi a

ddywedais, Pwy wyt ti, Arglwydd 1 Ac efe a ddywed-

odd, Myfi yw lesu, yr hwn yr wyt ti yn ei erlid. Eithr

cyfod, a saf ar dy draed : canys i hyn yr ymddangosais

i ti, i'th osod di yn weinidog ac yn dyst o'r pethau a

welaist, ac o'r pethau yr ymddangosaf i ti ynddynt ;
gan

dy wared di oddiwrth y bobl a'r cenedloedd, at y rliai yr

ydwyf yn dy ddanfon di yr awrhon, i agoryd eu llygaid,

ac i'w troi o dywyllwch i oleuni, ac o feddiant Satan at

Dduw ; fel y derbyniont faddeuant pechodau, a chyfran

yn mysg y rhai a santeiddiwyd trwy y ffydd sydd ynof

fi. Am ba achos, O frenin Agrippa, ni buni anufudd i'r

weledigaeth nefol' (Act. xxvi. 13-19).

Mae yn amlwg fod y datguddiad hwn yn rhywbeth

amgen nag argraph fewnol a wnaed ar feddwl Saul yn
ystod per-lewygfa. Mae yr amrywiol hanesion am ei

droedigaeth (oblegid mae tri o honynt) yn dwyn ar eu

gwyneb arwyddion mai adroddiad o ôeithiau ydynt, ac

nis gallasai dim ond anftyddiaeth galed a direswm osod

un deongliad arall aruynt. Arwyddant yn eglur fod

amlygiad gwirioneddol o hono ei hun o du lesu Grist, ac

i fod Saul ei hun yn gwybod hyny trwy dystiolaeth ei

synwyrau corphorol. Ac ni chyfyngwyd yr ymddangos-
iad iddo ef, ond estynwyd hi i'r rhai a gyd-deithient âg
ef; etto gwnawd gwahaniaeth penodol rhyngddo ef a

hwythau gyda golwg ar yr hyn a welsant ac a glywsant

hwy (Act. ix. 7 ; xxii. 9)—-gwahaniaeth a ddengys yn
eglur fod y peth yn wirionedd, ac nid yn ftug-ymddang-

osiad. Ananias o Ddamascus, i'r hwn yr ymddangosodd
yr Arglwydd lesu hefyd mewn gweledigaeth, a'r hwn a

erchodd i ymweled â Saul pan gyrhaeddodd y ddinas

hono, a sonia am dano fel ymddangosiad personol o eiddo

Crist :
' Ac wedi dodi ei ddwylaw arno, efe a ddywedodd,

y brawd Saul, yr Arglwydd a'm hanfonodd i (lesu yr

hwn a ymddangosodd i ti ar y ffordd y daethost) fel y
gwelych drachefn.' , Ac etto :

' Duw ein tadau ni a'th

ragoi'deiniodd di i wybod ei ewyllys ef, ac i weled y Cyf-
inicn hwnio, ac i glywed Ueferydd ei enau ef' (Act. ix.

10-17; xxii. 14). Pan, dair blynedd ar ol ei droedig-

aeth, y daeth Saul i Jerusalem, 'yr oedd y disgyblion oll

yn ei ofni, heb gredu ei fod ef yn ddisgybl ; eithr Bar-

nabas a'i cymerodd ef, ac a'i dug at yr apostolion, ac a

fynegodd iddynt pa fodd y gwelsai efe yr Arglwydd ar y
ffordd, ac ymddiddan o hono âg ef ' (Act. ix. 26, 27 ; Gal.

i. 18). Nid yw Paul ei hun ddim yn dyweud yn unig

iddo weled lesu Grist, ond sylfaena resymiadau ar y
ffaith iddo ei weled. Yn ei lythyr cyntaf at y Corinth-

iaid, pan yn dadleu dros ei iawnderau fel gweinidog
Cristionogol, dywed :

' Onid wyf tì yn apostol 1 Onid
wyf fi yn rhydd "? Oni welais i lesu Grist ein Hai'-

glwydd?' (1 Cor. ix. 1). Ac wedi hyn, pan yn dadleu
dros wirionedd adgyfodiad Crist : 'Canys mi a draddodais
i chwi ar y cyntaf yr hyn hefyd a dderbyniais, farw o

Grist dros ein pechodau ni, yn ol yr Ysgrythyrau ; a'i

weled gan Cephas, yna gan y deuddeg. Wedi hyny

gwehcyd ef gan fwy na phum cant brodyr ar unwaith

:

o'r rhai mae y rhan fwyaf yn aros hyd yr awrhon, eithr

rhai a hunasant. Wedi hyny y gwelwyd ef gan lago ;

yna gan yr holl apostolion. Ac yn ddiweddaf oll y gwel-

wyd ef genyf finau hefyd, megis gan un annhymig ' (xv.

3-8). Mae yn rhaid i bawb addef fod y gwahanol ym-
ddangosiadau a enwir yma yn flaenorol i'r un i Paul
yn ymddangosiadau corphorol gwirioneddol ; a chan yr

adroddir ei ymddangosiad iddo yn yr un geiriau a'r

ymddangosiadau i eraill, mae yn rhaid taw un corphorol

a welsai yntau. Os nad felly, gwnaethai dygiad i mewn
ei esainpl ei hun, yn lle cadarnhau, ddisylfaenu ei holl

resymiad, fel, os ffvg ymddangosiad oedd hwnw, gallai y
IleiII fod felly hefyd.

Ni chynygiwn roddi hanes canlynol gweinidogaeth

Paul ; ceir y cyfrif goreu allasid roddi yn Actau yr

Apostolion. Ni wnawn ddim ond rhoddi amlinell o'i

deithiau, er mwyn dangos eu cwrs a'u trefn.

Yn uniongyrchol ar ol ei droedigaeth ymddengys iddo

bregethu yn synagogau Damascus (Act. ix. 19, 20).

Aeth wedi hyn 'i Arabia;' ond pa cyhyd yr arosodd

yno, neu pa beth a wnai yno, sydd anhysbys, ac ofer

íyddai ceisio amcan-dybied. ' Dychwelodd drachefn i

Damascus' (Gal. i. 17) ; ond yr oedd yr luddewon mor
ffyrnig yn ei erbyn fel ' y cydymgynghorasant i'w ladd

ef : a hwy a ddysgwyliasant y pyrth ddydd a nos' gyda
bwriad i wneud hyny. Cefnogid hwynt yn yr. amcan
hwn gan lywodraethwr y ddinas ; ond Ilwyddodd Paul,

trwy help ei gyfeillion, i ddianc. 'Yn Damascus, y Ilyw-

ydd dan Aretus y brenin a wyliodd ddinas y Damasciaid,

gan ewyllysio fy nal i, a thrwy ffenestr mewn basged y'm
goUyngwyd ar hyd y mur, ac y diengais o'i ddwylaw ef

'

(Act. ix. 25 ; 2 Cor. xi. 32, 33).

Daeth yn awr i Jerusalem :
' Yna ar ol tair blynedd y

daethum yn fy ol i Jerusalem i ymweled â Phedr, ac a

arosais gyd ag ef bymtheg niwrnod.' Yma drachefn darfu

yr luddewon Groegaidd, wedi tramgwyddo wrth ei bre-

gethiad, ' geisio ei ladd ef ' A'r brodyr pan wybuant, a'i

dygasant ef i waered i Cesarea, ac a'i hanfonasant ef

ymaith i Tarsus. Yn Tarsus ymunodd Barnabas âg ef,

yr hwn a'i dug i Antiochia. A bu iddynt flwyddyn gyfan

ymgynull yn yr eglwys, a dysgu pobl lawer ; a bod galw

y disgyblion yn Gristionogion yn gyntaf yn Antiochia.

Yn y rhagolwg ar y newyn oedd yn dynesu, penderfyn-

odd y disgyblion yn y ddinas hono ' anfon cymhorth i'r

brodyr oedd yn preswylio yn Judea ; yr hyn beth hefyd

a wnaethant trwy law Barnabas a Saul ' (Act. xi. 25-30).

Ymddengys taw ymweliad byr â Jerusalem oedd hwn,
oblegid hysbysir ui ddarfod iddynt ddychwelyd i Anti-

ochia wedi 'cyflawni y weinidogaeth ' a ymddiriedwyd
iddynt (xii. 25). Pa cyhyd y Ilafuriodd Paul y tymhor
hwn yn ngororau Syria a Cilicia (Gal. i. 21), mae yn an-

mhosibl penderfynu ; mae Larduer yn golygu y gallasai

fod yn agos i bum mlynedd {Worlcs, vi. 260, 272).

Cychwyna Paul a Barnabas yn awr i faes Ilafur eang-

ach. Yr oedd yn Antiochia yr amser yma 'rai prophwydi

ac athrawon'; a dywedodd yr Yspryd Glân, 'neillduwch

i mi Barnabas a Saul, i'r gwaith y gelwais hwynt 'iddo.'

A chwedi eu neillduo i'r gwaith hwn, ' hwy a ddaethant

i Seleucia,' porthladd Antiochia, 'ac oddiyno hwy a for-

dwyasant i Cyprus,' Ile dygwyddodd hanes bythgofiadwy

Sergius Paulus y rhaglaw. ac Elymas y swynwr. Gan
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adael Cyprus 'hwy a ddaethant i Perga yn Pamphyha;'
' a chwedi ymado â Perga, hwy a ddaethant i Antiochia

yn Pisidia.' Ac ar ol cael eu gyru allau o Antiochia trwy

elyniaeth yr luddewon ' daetliant i Iconium ' (Act. xiii.

1-14, 50, 51). Wedi eu gyru oddiyno yn y diwedd trwy

ddylanwad yr luddewon, ífoisant i ' Lystra a Derbe, din-

asoedd o Lycaonia, ac i'r wlad oddiamgylch.' Yn Lystra

yr iachaodd Paul ' un oedd gloff o groth ei fam,' a bu y
bobl bron ag ' aberthu iddynt.' Ond wedi hyn ' daeth

yno luddewon o Antiochia ac Iconium, a hwy a berswad-

iasant y bobl ; a chwedi Uabuddio Paul, a'i llusgasant ef

allan o'r ddinas, gan dybied ei fod ef wedi marw. Ac
fel yr oedd y disgybUon yn sefyll o'i amgylch, efe a

gyfododd, ac a aeth i'r ddinas.' Ar ol pregethu yr

efengyl yn Derbe, ' dychwelasant i Lystra, Iconium, ac

Antiochia.' ' Ac wedi iddynt dramwy trwy Pisidia, hwy
a ddaethant i PamphyUa.' ' Ac wedi iddynt bregethu y
gair yn Perga, hwy a ddaethant i waered i AttaUa, ac

oddiyno a fordwyasant i Antiochia,' o ba un y cychwyn-
asant allan. ' Ac yno yr arosasant hwy dros hir o amser
gyd â'r disgybUon ' (Act. xiv.) Pa gymaint o amser gy-
merai y teithiau hyn a'r arosiad yn Antiochia, nis gaU
fod ond matter o amcan-dybiaeth

; y tebygoUwydd yw,
ei fod yn gryu yspaid o amser. Tybia Lardner iddynt

gymeryd ynghylch pum mlynedd {ÌVorks, vi. 276).

Ac yn awr 'fe ddaeth rliai i waered o Judea, gan ddysgu

y brodyr, a dywedyd, Onid enwaedir chwi yn ol defod

Moses, ni eUwch chwi fod yn gadwedig.' 'A phan ydoedd
ymryson a dadleu nid bychan gan Paul a Barnabas yn eu
herbyn,' penderfynodd y brodyr fod iddynt fyned i fynu
i Jerusalem at yr apostohon a'r henuriaid ynghylch y
cwestiwn hwn. Aethant yn ganlynol i Jerusalem, a
chwedi cael eu barn ar y pwnc hwn a phynciau eraiU,

dychwelasant drachefn i Antiochia.

Ar ol aros ychydig yn hwy yn Antiochia (Act. xv. 35

;

Gal. ii. 11-14), 'dywedodd Paul wrth Baniabas, dy-
chwelwn ac ymwelwn â'n brodyr yn mhob dinas y pre-

gethasom air yr Arglwydd ynddynt, i weled pa fodd y
maent hwy.' A phan gynygiodd Barnabus ar iddyut
gymeryd gyda hwynt ei berthynas loan Marc, gwrth-
wynebodd Paul hyn, oherwydd iddo eu gadael yn
PamphyUa ar daith flaenorol ; 'a bu cymaint cynhwrf
rhyngddynt fel yr ymadawsant oddiwrth eu gilydd. Ac
feUy cymerth Barnabas Marc gyd ag ef, ac y mordwyodd
i Cyprus ; a Phaul a ddewisodd Silas, ac a aeth ymaith
trwy Syria a CUicia, gan gadarnhau yr eglwysi' (Act.

XV. 36-41).

Ar ol hyn daeth Paul a Silas i Derbe a Lystra; 'ac fel

yr oeddynt yn ymdaith trwy y dinasoedd hwy a roisant
arnynt gadw y gorchymynion a ordeiniesid gan yr apos-
toUon a'r henuriaid, y rliai oedd yn Jerusalem. Ac wedi
iddynt dramwy trwy Phrygia, a gwlad Galatia, hwy a
aethant heibio i Mysia, ac a aethant i waered i Troas,' ar
forlan gorUewinol Asia Leiaf Yma yr ymddangosodd
gweledigaeth i Paul Uw nos ; 'rhyw wr o Macedonia a safai

gan ddeisyf arno ddyfod trosodd, a'u cynorthwyo hwy.'
' Am hyny,' medd Luc, yr hwn yn awr a ddefuyddia y
person cyntaf, ' wedi myned ymaith o Troas ni a gyrch-
asom yn union i Samothracia, a thranoeth i NeapoUs; ac
oddiyno i Philippi, yr hon sydd brifddinas o barth o Ma-
cedonia.' Yma y cyfodwyd terfysg yn eu herbyn, a
chawsant eu bwrw i garchar ; ond pan ddeallodd y swydd-

ogion taw dinasyddion Ilhufeinig oeddynt, yr oedd yn
dda ganddynt eu goUwng yn rhydd (Act. xvi.) Ar ol gad-
ael PhiUppi, aethant trwy AmphipoUs ac Apolonia, ac a
ddaethant i Thessalonica. Wedi cael eu herUd yn y
ddinas hono trwy eiddigedd yr luddewon, gadawsant hi

Uw nos, ac a ddaetliant i Berea, Ue y cawsant dderbyniad
mwy ffafriol ; ond 'daeth luddewon o Thessalonica yno
hefyd, gan gyffroi y dyrfa ; ac yna yn ebrwydd y bi-odyr

a anfonasant Paul ymaith,' ac a'i dygasant i Athen, Ue
'y cynhyrfwyd ei yspryd ynddo wrth weled y ddinas
wedi yinroddi i eilunod.' Ar ol arosiad byr yn Athen,
daeth i Corinth, Ue yr arosodd flwyddyn a chwech mis gan
ddysgu gair Duw. Gan adael y ddinas hono, efe a for-

dwyodd i Syria, ac a alwodd yn Ephesus, a chan lanio

yn Cesarea efe a aeth i fynu i Jerusalem, oherwydd ei

ddymuniad i fod yno ar wyl y Pasg (Act. xvii. 1-16
;

xviii. 1, 11, 18, 19-22). Mae Lardiier yn ystyried i'r

daith hon gymeryd tair blyuedd a hanner
(
WorJcs, vi.

276, 280).

Ar ol yr hyn ymddengys yn arosiad byr yn Jerusa-

lem, Paul a ' aeth i waered i Antiochia ; ac ar ol treuho

talm o amser yno efe a aeth ymaith, gan dramwy trwy
wlad Galatia, a Phrygia, mewn trefn, a chadainhau yr

hoU ddisgybUon.' ' A chwedi i Paul dramwy trwy y
parthau uchaf, ddyfod o hono i Ephesus.' Arosodd yma
am o leiaf ddwy tíynedd a thri mis, ' hyd oni ddarfu i

bawb a oedd yn trigo yn Asia, yn luddewon a Groegiaid,

glywed gair yr Arglwydd lesu.' Dyma yr amser y
darfu Demetrius y gof arian gyfodi y fath gythrwfl yn
nghylch delw y dduwies fawr Diana (Act. xviii. 22, 23

;

xix. 1, 8, 10; cydm. xx. 31, xix. 23-41). Ar ol gostwng

y cythrwfl ymadawodd i fyned i Macedonia ; a cliwedi

iddo fyned dros y parthau hyny, a'u cynghori hwynt à

Uawer o ymadrodd, efe a ddaeth i dir Groeg, ac a aros-

odd yno dri mis.' Dychwelodd drachefn i Macedonia

;

ond gan ewyUysio bod yn Jerusalem ar Wyl y Pentecost,

efe a fordwyodd o PhiUppi i Troas, ac ar ol galw mewn
amryw fanau efe a ddaeth i Miletus, ac oddiyno ' efe a

anfonodd i Ephesus, ac a alwodd atto henuriaid yr eglwys,'

i ba rai y traddododd siars ymadawol grymus. Aeth yn
awr yn ei flaen ar ei daith, ac ar ol paso heibio amryw o

fanau eithafadnabyddus ar ei daith, efe a lauiodd unwaith

yn ychwaneg yn Cesarea, o ba le yr aeth i fynu i Jeru-

salem (Act. xx., xxi. 1-5). Cyfrifa Dr. Lardner i'r daith

hon gymeryd yughylch pedair blynedd a lianner
(
Worìcs,

vi. 280, 291).

Nid oes eisiau rhoddi manylion hanes canlynol Paul,

gan fod y darUenydd yn eitliaf cyíarwydd à hwynt.

Digon yw dweud iddo yn fuan ar ol cyrhaedd Jerusalem

gael ei ddal ; a dygwyd Uawer o gyhuddiadau yn ei

erbyn gan yr luddewon, a chan nad oedd fawr obaith y
cawsai gytìawnder oddiar ddwylaw y Uywodraethwyr

Ehufeinig, efe a appeUodd at Cesar, a chafodd yn gím-

Iynol ei ddanfon gyda chai-charorion eraill i Rufain, yr

hon a gyrhaeddodd ar ol raordaith beryglus anarferol,

gan iddo gael ei longddryllio ar ynys Melita, neu fel y
gelwir hi yn bresenol Malta, mewn mau, yn ol traddodiad

ag iddo sylfaen dda, ag sydd yn parhau i ddwyn ei enw,

sef St. Pcnd's Baj/, ac o'r hwn y rhoddir darlun. [Melita.]

Mae yn rhaid i'r dygwyddiadau hyn gymeryd y rhan

fwyaf o dair blynedd (Act. xxiv. 27 ; xxviii. 11).

Yn Uythyrau Paul cawn gyfeiriadau at amiyw ddyg-
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wyddiadau hynod yn ei fywyd, am ba rai nid oes un
cyfrif yn Actau yr Apostolion. Troed y darllenydd am
enghreiíFtiau at yr hanes byw-debyg a rydd o'i ddyodd-

efiadau a'r caledi yr aeth drwyddynt yn 2 Cor. xi. 23-28,

ac o'r weledigaeth a gafodd pan y cipiwyd ef i'r drydedd

nef {xii. 1-9).

Gan i Paul bregethu mewn cynifer o wledydd gwahanol,

raae yn naturiol i ni gasglu yr hynodid ef gan ei ddawn
tafodau. Wrth ysgrifenu at y Corinthiaid dywed gan
hyny :

' Yr ydwyf yn diolcli i'm Duw, fy mod i yn llefaru

â thafodau yn fwy na chwi oU' (1 Cor. xiv. 18).

Yr ydys wedi cyfrif yn gyffredin mai yn ngwanwyn y
flwyddyn 61 o.c. y cyrhaeddodd Paul Ilufain. Yma, fel

yr hysbysir ni gan Luc, ' yr arhoes ddwy flynedd gyfan

yn ei d ardrethol ei hun, ac a dderbyniodd bawba'r
oedd yn dyfod i mewn atto, gan bregethu teyrnas Duw,
ac athrawiaethu y pethau am yr Arglwydd lesu Grist,

gyda phob hyder yn ddiwahardd' (Act. xxviii. 30, 31).

Gyd â'r geiriau hyn mae yr Actau yn diweddu yn ddi-

symwth ; a pha cyhyd y parhaodd pethau yn y sefyllfa

hon ni wneir ein hysbysu.

Yn ystod ei gyfyngiad mwynhaodd gyfeiUach a help

»10UC;il.FACH ST. PAlf!-

rhai o'i gydlafurwyr henaf a gwerthfawrocaf : megisLuc,
' y pliysygwr anwyl

;

' Timotheus, ' ei fab naturiol yn y
ffydd;' Tychicus, 'y brawd anwyl a'r gweinidog ffyddlon

yn yr Arglwydd;' Aristarchus ac Epaphras, y rhai a
eilw ei ' gydgarcharorion,' er nad oeddynt felly ond fel

y trigent gyd ag ef yn ei d ardrethol ei hun gyd á'r

bwriad o roddi iddo y cyfryw wasanaeth ag allasai ofyn
am dano; Epaphroditus, yi' hwn a eilw 'ei frawd, ei gyd-
weitliiwr, a'i gydfilwr;' heblaw amrai eraill (Col. iv. 7, 9,

10-12, 14 ; Phil. ii. 2.5 ; Philera. i. 10, 23, 24).

Yn amser ei garchariad gosododd i lawr sylfaen defu-
yddioldeb eang a pharhaus trwy offerynoliaeth ei ysgrif-

eniadau. Yr oedd eisoes wedi ysgrifenu llythyrau at
eglwysi Thessalonica, Corinth, Galatia, a Rhufain ; ac yn
awr íe ysgrifenodd rai nid llai gwerthfawr at yr Ephes-
iaid, y Colossiaid, y Philippiad, at Philemon, at Timo-
theus, ac yr ydym yn meddwl y gallwn ychwanegu at
Titus, a'r Hebreaid. Pwy fedr brisio gwerth ei lythyrau
at eglwys Crist mewn amserau hen a diweddar ?

Er yr ymddengys na chadwyd Paul mewn carchar
cyfyng, etto cafodd ei rwymo ar y cyntaf â chadwyn, ac

efallai wrth y milwr a'i cadwai ' (Act. xxviii. 16, 20), yn
unol ag arferiad y Phufeiuiaid ; ac wedi hyn yn ei lyth-

yrau cyfeiria yn aml at y ffaith ei fod 'yn garcharor
mewn rhwymau ;

' ac am Onesiphorus dywed, ' nid oedd
gywilydd ganddo fy nghadwyn i' (2 Tim. i. 16). Ond.
er yr amgylchiadau yn mha rai y cyfleusid ef, bu ei bres-

enoldeb yn Rhufain yn gydfynedig ag effeithiau daionus,

serch fod cysgodau pruddaidd yn y darlun a dynir gan-
ddo. Wrth ysgrifenu at y Philippiaid dywed, 'Ac mi
ewyllysiwn i chwi wybod, frodyr, am y pethau ddyg-
wyddodd i mi, ddyfod o honynt yn hytrach er llwyddiant
i'r efengyl

;
yn gymaint a bod fy rhwyraau i yn Nghrist

yn eglur yn yr holl lys, ac yn mhob lle arall ; ac i lawer
o'r brodyr yn yr Arglwydd fyned yn hyderus wrth fy

rhwymau i, a bod yn hyfach o lawer i draethu y gair

yn ddiofn. Mae rhai yn wir yn pregethu Crist trwy
genfigen ac ymryson ; a rhai o ewyllys da. Y naill sydd
yn pregethu Crist o gynen, nid yn bur, gan feddwl dwyn
mwy o flinder i'm rhwymau i ; a'r lleill o gariad, gan
wybod mai er amddiffyn yr efengyl y'm gosodwyd. Beth
er hyny ì Etto yn mhob modd, pa un bynag ai mewn
rhith, ai mewn gwirionedd, yr ydys yn pregethu Crist

;

ac yn hyn yr ydwyf fi yn Ilawen,

ië, a llawen fyddaf' (Phil. i. 12-18).

Ar ol bod yn garcharor am gryn
amser, ymddengys y coleddai Paul

,^^ ddysgwyliad o gael ei ryddhau yn
W; y diwedd, ac hyd yn od yn fuan.

Wrth ysgrifenu at Philemon dy-

wed : ' Heblaw hyn, parotoa i mi
letty ; canys yr ydwyf yn gobeithio

trwy eich gweddiau chwi y rhoddir

fi i chwi' (Philemon 22). Yn ei

Epistol at y Philippiaid amlyga
gyff'elyb ddysgwyliad : 'Canys byw
i mi yw Crist, a marw sydd eÌw.

Ac os byw fyddaf yn y cnawd, hyn
yw ffrwyth íy Ilafur ; a pha beth a

ddewisaf nis gwn. Canys y mae
yn gyfyng arnaf o'r ddeutu ; gan
fod genyf chwant i'm dattod, ac i

fod gyda Christ ; canys Ilawer iawn gwell ydyw. Eithr

aros yn y cnawd sydd fwy angenrheidiol o'ch plegid chwi.

A chenyf yr hyder hwn, yr wyf yn gwybod yr arosaf, ac

y cyd-drigaf gyda chwi oll, er cynydd i chwi, a Ilawenydd

y ffydd ; fel y byddo eich gorfoledd chwi yn helaethach

yn Nghrist lesu o'm plegid i, trwy fy nyfodiad i drachefn

attoch. Yn unig ymddygwch yn addas i efengyl Crist

;

fel pa un a wnelwyf ai dyíbd a'cli gweled chwi, ai bod yn
absenol, y clywyf oddiwrth eich helynt chwi, eicli bod yn
sefyll yn un yspryd ac yn un enaid, gan gydyradrech gyda
ffydd yr efengyl' (Phil. i. 21-27). Nid yw yraa wedi darfod

aralygu ei ddysgwyliad ar y raatter, ond yn fuau drachefn

a ddychwel atto, yr hyn ddengys mor bresenol oedd i'w

feddwl. Nid yw heb fod yn gymysgedig â rhyw rag-

olygon am ferthyrdod cynnar ; etto ymddengys y gor-

bwysai ei obeithion am gael gollyngdod :
' lë, a phe y'm

hoffrymid ar aberth a gwasanaeth eich ffydd, Ilawenhau

yr wyf, a chydlawenhau â chwi oll. Oblegid yr un
peth hefyd byddwch chwithau lawen, a chydlawenhewch

â minau. Ac yr wyf yn gobeithio yn yr Argiwydd lesu,

anfon Timotheus ar fyrder attoch, fel y'm cysurer inau
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hefyd, wedi i mi wybod eich helynt chwi. Hwn gan

hyny yr ydwyf yn gobeithio ei ddanfon, cyn gynted ag

y gwelwyf yr hyn a fydd i mi. Ac y mae genyf hyder

yn yr Arglwydd y deuaf finau hefyd ar fyrder attoch

'

(iL 17-19, 23, 24).

Mae y dysgwyhadau a amlyga yr apostol yn yr adnodau

hyn yn rhoddi gradd o debygolrwydd i'r ffaith iddo gael

ei ryddhau. Os ysgrifenwyd yr Epistol at Titus yn
olynol i hyn, fel y golygwn yn debyg, mae yn ei wneud
yn eithaf diamheuol ei fod yn rhydd pan y cafodd ei

ysgrifenu : 'Pan ddanfonwyf Àrtemas attat, neu Tychicus,

bydd ddyfal i ddyfod attaf i Nicopolis, canys yno yr

arfaethais auafu' (iii. 12). Os ysgrifenwyd yr Epistol at

yr Hebreaid gan Paul, fel y credwn yn ddiamheuol iddo

gael, arwyddai ei fod y pryd hwnw, neu wedi bod yn
ddiweddar, yn Itah, efallai hefyd ei fod wedi bod yn
ngharchar, neu ddalfa, ac yn amlwg ei fod yn awr yn wr
rhydd :

' Gweddiwch drosom ui ; ac yr ydwyf yn hel-

aethach yn dymuno gwneuthur o honoch hyn, i gael fy

rhoddi i chwi drachefn. Gwybyddwch oUwng ein brawd
Timotheus yn rhydd, gyd á'r hwn, os daw efe ar fyrder,

yr ymwelaf a chwi.' 'Mae y rhai o'r Ital yn eich annerch'

(xiii. 18, 19, 23, 24). Nid yw yn anheilwng o sylw fod

cydundeb rhwng yr amgylchiadau a adroddir yma a'r

dysgwyHadau a amlyga yn yr olaf o'r adnodau uchod a
goffhawyd o'r Epistol at y PhiHppiaid.

Os oedd Paul wedi cael ei ryddid, yr ydym yn meddwl
y buasai yn debyg iawn o ymweled yn fuan a rhanau
gorUewinol Asia Leiaf, Macedonia, a Groeg hefyd. Yr
oedd wedi bod yn bwriadu myned ar daith i'r Hisbaen
(Rhuf. XV. 24), ond yr oedd hyn flyneddau cyn hyny,

ac yr oedd ei serchiadau yn ddiweddar wedi rhedeg tuag
at yr eglwysi yn y parthau ag ydym yn cyfeirio attynt.

Yr oedd hyd yn od wedi ceisio gan Philemon, yr hwn
oedd yn aelod o'r eglwys yn Colosse, i ' barotoi Uetty

iddo,' yr hyn a arwydda, os yn bosibl ymwehad buan.

Wrth ysgrifenu at y Phihppiaid datgan hefyd ei obaith

y ' deuai attynt ar fyrder.' Yn ei Ail Epistol at Timo-
theus, yr hwn yn aralwg a ysgrifenwyd pan yr oedd yn
garcharor yn Phufain (i. 16, 17)—-yr ail waith yn ol ein

golygiad ni—ac yn dysgwyl marwolaeth fuan (iv. 6-8),

mae genym amlygiadau o'i fod wedi bod yn Asia Leiaf
ychydig cyn hyny. ' Ti a wyddost hyn, ddarfod i'r rhai

oll sydd yn Asia droi oddi wrthyf fi ; o'r sawl y mae
Phygelus a Hermogenes.' Am Onesiphorus y dywed

:

'A maint a wnaeth efe o wasanaeth i mi yn Ephesus,
goreu y gwyddost ti' (i. 15, 18). ' Y cochl a adewais i

yn Troas gyda Charpus, pan ddelych, dwg gyda thi, a'r

llyfrau, yn enwedig y memrwn. Erastus a arosodd yn
Corinth, ond Trophimus a adewais i yn Miletum yn glaf

'

(iv. 13, 20). Mae y cyfeiriadau hyn yn amlwg at am-
gylchiadau diweddar ; ni wnaethai iieb ysgrifenu fel hyn
am bethau oedd wedi cymeryd Ue lîyneddau cyn hyny.
Mae yn rhaid gan hyny fod Paul wedi bod yn Asia
Leiaf ychydig cyn iddo ysgrifenu y llythyr hwn. Mae
y beirniaid a'r esponwyr y rhai a ddaliant taw unwaith

y carcharwyd Paul yn teimlo anhawsder mawr i wneud
allan sut y cafodd amser i dalu yr ymwehad a Creta, ac

y cyfeiria atto yn Titus i. 5 :
' Er mwyn hyn y'th adewais

yn Creta, fel yr iawn drefnit y pethau sydd yn ol, ac y
gosodit henuriaid yn mhob dinas, megis yr ordeiniais i

ti;' ac hefyd ei fwriad i 'auafu yn Nicopohs' (iii. 12);

ond yn ol yr olwg ydym ni yn gymeryd ar y pwnc nid
oes un anhawsder yn y naiU amgylchiad na'r llall. Mae
y ddau ymweUad yma yn syrthio yn naturiol i gwrs yr
apostoL Mae yr agoriad yn taro y clo yn berfíaith—

a

chymeryd yn ganiataol yn y ddau amgylchiad mai hi

yw yr agoriad iawn. Mae genym, gan hyny, gymaint
o brofion ysgrythyrol iddo gael ei ryddhau nes gadael
ond ychydig le i amheu y ffaith.

Ni chynysgaethir ni a nemawr brofion ar y cwestiwn
hwn gan ysgrifenwr eglwysig boreuol ; ond cybelled ag

y cynysgaethant unrhyw dystiolaeth, y mae yn ffafr y
dybiaeth iddo gael ei ryddhau ; ac y mae yn deilwng o

sylw nad oes yr uu dystiolaeth i'r gwrthwyneb. Eusebius
yw yr ysgrifenydd cyntaf a wna un cyfeiriad at ei rydd-
had ; ond gan na flodeuai cyn y rhan gyntaf o'r bedwar-
edd ganrif, mae hyn yn Ueihau yn fawr werth ei dystiol-

aeth, ac y mae hyd yn od y dystiolaeth hono yn cael ei

rhoddi mewn iaith bron amheus. 'Ar ol dadleu ei achos,'

medd yr hanesydd, ' dywedir iddo ail ymaflyd yn y gor-

chwyl o bregethu, ac ar ei ail ymwehad a'r ddinas (Rhuf-

ain), iddo orphen ei yrfa trwy ferthyrdod.' Yr oedd
Eusebius ei hun o'r dyb hon ; mae hyd yn od yn rhesymu
drosti mewn ffordd o'i chadarnhau aUan o eiriau yr apos-

tol (Euseb. Uccl. Hist. b. ii. c. 22). Mae genym hefyd
dystiolaeth Jerome, Euthaleus, Chrysostom, Theodoret,

ac eraiU ; ond pa un ai yr un mewii sylwedd ydyw ag un
Eusebius, neu a orphwysai ar yr un awdurdodau, mae yn
awr yn anmhosibl penderfynu.

Mae Theodoret ac eraiU yn son am ei fynediad i'r

Hisbaen ; ond pa un a orphwys hyn ar rywbeth heblaw
ei fwriad amlygedig ef ei hun flyneddau cyn hyny, nis

gwyddom (Rhuf. xv. 24). Gwna rhai hefyd, yii y dydd-
iau diweddaf hyn, ddal aUan y tebygolrwydd iddo ym-
weled a Phrydain, ond nid yw hon ond un o'r tybiau

Uaesion hyny a goleddir gan ddynion oblegid yr ewyUys-
iant eu credu (Lardner, Worlcs^ vi. 351 ; Davidson, lutrod.

N. T. iL 98, 101, 103, 105).

Nis gaUwn ddweud pa cyhyd y cafodd Paul ei ryddid,

ond cawn ef drachefn yn garcharor yn Rhufain (2 Tim.

i. 16, 17; iL 9). Yn y cyfryw amgylchiadau gaUesid

dysgwyl y cawsai gydymdeimlad a chynorthwy ei frodyr

Cristionogol ; ond ar ddydd ei brawf cafodd ei adael gan-

ddynt oU :
' Yn fy atteb cyntaf ni safodd neb gyda mi,

eithr pawb a'm gadawsant ; mi a archaf ar Dduw nas

cyfrifer iddynt. Eithr yr Arglwydd a safodd gyda mi,

ac a'm nerthodd, fel trwof fi y byddai y pregethiad yn
Uawn hysbys, ac y clywai yr hoU genedloedd ; ac mi a

waredwyd o enau y Uew' (2 Tim. iv. 16, 17)—gan gyf-

eirio yn ol pob tebygolrwydd, nid at lewod y circiis, ond
at Nero yr ymerawdwr, yr hwn, ar gyfrif ei greulonderau,

a aUesid yn iawn gael ei alw feUy. Ond er iddo gael

gwaredigaeth y waith hon, edrychai yn mlaen at augevi

cynnar, ac yn y rhagolwg arno Uefarodd y geiriau gor-

uchel canlynol :
' Canys myfi yr awrhon a aberthir, ac

amser fy ymddattodiad a nesaodd, Mi a ymdrechais

ymdrech deg, mi a orphenais fy ngyrfa, mi a gedwais y
ffydd. O hyn aUan rhoddwyd coron cyfiawnder i'w chadw
i mi, yr hon a rydd yr Arglwydd, y barnwr cyfiawn, i mi
yn y dydd hwnw ; ac nid yn mng i mi, ond hefyd i bawb
a garaut ei ymddangosiad ef ' (iv. 6-8).

Ni roddir ond ychydig fanyUon ynghylch marwolaetli

PauL Yn y flwyddyn 64 O.C. fel ^r hysbysir ni gan
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Suetonius a Tacitus, fe fu tân dychrynllyd yn Rhufain,

yr hwn a losgodd ran fawr o'r ddinas. Priodolid y tân

yn gyfí'redin i Nero, ac yntau, er troi oddi wrtho y
ddrwgdybiaeth gyfTredin, a'i priodolodd i'r Cristionogion

;

ac ar y cyhuddiad hwn, ac ar uii cwbl mor ddisail, sef

dyn-gasineb a sodomiaeth, perodd i nifer mawr {inrjens

muHitudo, fel y dywed Tacitus) i gael eu gosod i farwol-

aeth, a hyny yn y ífurfiau creulonaf Yn mhhth y rliai

osodwyd i íarwolaeth dan erledigaeth Nero yr oedd yr

apostol Paul. Mae hyn yn ttaith dyst-brofedig, ac a
gredir yn gyffredin. Eusebius a ddywed i'w ben gael ei

dori, tra y croeshoehwyd Pedr—gwahaniaeth, os ei

gwnaed, ar gyfrif ei fod yn ddinasydd Rhufeinig. Mae
prawf hynafol iddo gael ei gladdu ar yr Ostian Way,
oddeutu dwy fiUtir o llufain. Nid yw beirniaid mewn
\iu modd yn cyduno gyda golwg ar y flwyddyn y bu
farw. Mae rhai wedi penodi 64, mwy 65, eraiU 66, 67,

a 68. Cymerodd marwolaeth Nero ei hun le yn 68 ; nis

gallasai marwolaeth Paul, er y gallasai fod yn gynnarach,

fod yn ddiweddarach na'r flwyddyn hono (Lardner,

Works, vi. 298 ; Davidson, Introd. N. T. ii. 106).

Er ein bod ni yn golygu fod profion cryfion i'r apostol

gael ei garcharu ddwywaith, etto mae wedi bod, ac yn
bod yn awr, feirniaid galluog y rhai a ddahant na chafodd

ei garcharu ond unwaith. Mae y rhai hyn yn penodi

blwyddyn foreu fel un ei farwolaeth.

Nid oes genym un wybodaeth sicr ynghylch oedran

Paul. Wrth ysgrifenu at PhiJemon geilw ei hun ' Paul
yr henafgwr ;

' ond gallasai fod yn hen o ran cyfansodd-

iad mewn canlyniad i'r Uafur a'r dyoddefiadau yr aethai

trwyddynt, er nad yn hen o ran ddyddiau. Âr amser
merthyrdod Stephan gelwir ef yn ' ddyn ieuanc,' ond nid

yw y gair Groeg (yewíaí) a ddefnyddir yno yn penderfynu
dim gyda golwg ar ei oedran, gan ei fod yn un a gym-
hwysid at ddynion hyd eu deugeinfed flwyddyn. Mae
Ile i gasglu na ddaeth dim o Paul i Jerusalem hyd nes

ar ol marwolaeth Crist. Pe buasai erioed wedi ei weled
yn nyddiau ei gnawd, cymerasai achlysur yn ddiau i

sylwi ar amgylchiad mor ddyddorol ; etto pe buasai yn
Jerusalem yn amser bywyd ein Harglwydd anmhosibl

iddo fuasai peidio a'i weled, yn enwedig ar amser ei farw-

olaeth, pan yr oedd yr holl ddinas mewn sut gynwrf yn
ei gylch. A chymeryd pob peth at eu gilydd, nid yw yn
debygol ei fod ar amser ei farwolaeth dros bump a thri-

ugain, os oedd mor hened. Dywed Chrysostom ei fod

yn wyth a thriugain.

Nid ydym wedi cynyg penodi gyda dim tebyg i sicr-

wydd amseriad y prif amgylchiadau yn hanes Paul. Yn
Introduction Dr. Davidson i'r T. N. cyf ii. gellir gweled
taflen yn cynwys dim Ilai na phedwar ar ddeg ar hugain
o gynlluniau er cofrestru prif ddygwyddiadau ei fywyd,
ac at y rhai hyn gellid ychanegu eraill. Dengys hyn y
fath dasg diobaith fyddai parotoi taflen yn rhoddi amser-
iad cywir yr holl amgylchiadau a ddygwyddasant yn ei

fywyd hynod.
Epistolau Paul. Thessaloniaid.—Ystyrir yn gyff-

redin taw epistol cyntaf Paul yn y T. N. ydyw ei Epistol

Cyntaf at y Thessaloniaid. Ar ol yr erledigaeth a ddy-
oddefodd ef a Silas, yn Philippi yn Macedonia daethant i

Thessalonica. Yma bu ei bregethiad yn Uwyddianus iawn

;

ond darfu i'r luddewon anghrediniol gyffroi yr holl ddinas
yn eu herbyn, a danfonwyd hwynt ymaith gan y brodyr

liw nos i Berea. Dilynwyd hwynt yno gan luddewoa
Thessalonica, a Ilwyddasant i gyffroi y bobl yno hefyd.

Gan hyny daufonodd y brodyr Paul i Athen, ac oddiyno

y daeth drachefn i Corinth, lle yr arosodd am, o leiaf,

flwyddyn a hanner. O'r ddinas hono yr anfonodd ei

Epistol Cyntaf at y Thessaloniaid, fel yr ymddengys
wrth gydmaru hanes y dygwyddiadau hyn yn yr Actau
â'r gwahanol amgylchiadau a'r cyfeiriadau a geir yn yr
epistol ei hun (i. 5-9

; ii. 1, 2, 14-16 ; iii. 1).

Ysgrifenwyd yr Ail Epistol at y Thessaloniaid heíyd o
Corinth, ac yn mhen ryw gymaint o amser ar ol yr Épis-

tol Cyntaf, fel y gaU un dyn weled ac a ddarllen y ddau
ar ol eu gilydd.

Ymddengys oddiwrth yr Actau fod Silas (Sylfanus) a
Timotheus yn cydlafurio y pryd hwnw â Paul, ac er idd-

ynt aros ar ei pl yn Macedonia, dai'fu iddynt ymuno ag
ef yn Corinth (Act. xvii. 14-16; xviii. 5). Yn awr, y
mae yn deilwug o sylw fod y ddau epistol wedi eu hys-

grifenu yn enw ' Paul, a Sylfanus, a Timotheus,' yr hyn
ni wneir mewn cysylltiad ag un o epistolau eraill Paul.

Oddigerth yn Corinth, nid oes son i'r tri fod yn yr un Ile

ar yr un pryd—amgylchiad sydd yn rymus gadarnhau
yr amseriad ydym wedi roddi i'r ddau epistol yraa.

Mae beirniaid yn fwy na chyffredin o gyttun gyda
golwg ar amseriad yr epistolau hyn, gan benodi yn gyff-

redin y flwyddyn 52 neu 53 fel yr un yn yr hon y cawsant
eu hysgrifenu.

Galatiaid.—Gan Paul ei hun y cafodd yr eglwysi

cyntaf yn Galatia eu planu (i. 6). Yn yr Actau naae

genym hanes am ddau ymweliad a dalodd a'r wlad hono
—un yn xvi. 6, a'r Ilall yn xviii. 23. Mae beirniaid yn
amrywio yn fawr yn eu barn gyda golwg ar ddyddiad ei

epistol ; rJiai yn tybied iddo gael ei ysgrifenu rhwng y
ddau ymweliad, ac eraiU na chafodd ei ysgrifenu hyd nes

ar ol yr ail.

Tueddir ni i feddwl iddo gael ei.ysgrifenu rhwng y
ddau ymweliad, oblegid ymddengys i ddirywiad y Galaí-

iaid gymeryd lle yn bur fuan ar ol i'r apostol bregethu

yr efengyl iddynt y waith gyntaf ; ac nid oes un amlyg-
iad yn yr epistol ei hun, iddo ymweled a hwynt ragor

nag unwaith cyn iddo gael ei ysgrifenu. Y mae, fodd

bynag, gyfeiriad amlwg at yr ymweliad hwnw yn iv.

13-15. Ar ol eu gadael ar yr achlysur hwnw nid yni-

ddengys iddo aros yn hir yn Asia Leiaf, ond croesodd

drosodd i Macedonia, gan ymweled a Philippi, Thessalo-

nica, Berea, Athen, ac yn y diwedd cyrhaeddodd Corinth,

lle yr arosodd o leiaf flwyddyn a hanner (Act. xviii. 11).

Prin y gallasai hyn gymeryd i fynu lai o amser na dwy
flynedd, a gallasai ofyn rhagor ; ond gallasai un neu y
llall o'r cyfnodau beri i'r apostol lefàru y geiriau canlynol

:

' Y mae yn rhjfedd genyf eich symud mor fuan oddiwrth

yr hwn a'ch galwodd i ras Crist, at eíengyl arall.' Gall-

asai ei hir arosiad yn Corinth hefyd ei gynysgaethu â

chyfle da i glywed am ddirywiad y Galatiaid, ac ysgrif-

enu attynt. Mae yr holl amgylchiadau hyn yn peri i ni

feddwl ei fod yn ddigon tebygol i'r epistol hwn gael ei

ysgrifenii o'r ddinas hono ynghylch y flwyddyn 52 neu

53. Mae Lardner a beirniaid da eraill yn cydweled a'r

golj'giadau hyn.

Mae beimiaid eraiU, fodd bynag, yn tybied i'r epistol

hwn gael ei ysgrifenu ar ol ail ymweliad Paul a Galatia,

a phenoda rhai y flwyddyn 57 neu 58 (saith neu wyth
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mlyuedd. o araser ei ymweliad cyntaf), a'i dyddio o

Ephesus ; tra y dywed eraill iddo gael ei ysgrifenu yn
nghylch y flwyddyn 62, pan yr oedd Paul yn garcharor

yn Rhufain. Ond nid yw un o'r dyddiadau hyn yn cyd-

uno cystled â'r epistol ei hun a'r un ydym ni wedi roddi,

ac nis gellir rhoddi un rheswm neillduol dros yr un o

honynt ;
ymddengys yr olaf, yn wir, allan o'r cwestiwn

(Lardner, Worlcs, vi. 303 ; Horne, Introd. iv. 530).

Cormthiaid.—Planwyd Cristionogaeth gyntaf yn Co-

rinth gan Paul ei hun ynghylch y flwyddyn 52, pan 'yr

arhoes yno flwyddyn a chwe tnis' (Act. xviii. 11). Ar
ol hyny cymerodd ymi-aniadau, a Uawer o ddrygau gofidus

eraill le yn yr eglwys. Y rhai hyn yn fwyaf neillduol

ydyw testun yr Epistol Cyntaf at y Corinthiaid, ac yn
ddiau yr achlysur o'i ysgrifenu. Mae yn amlwg iddo

gael ei ysgrifenu o Ephesus tua diwedd ei hir arosiad yn

y ddinas hono. Os cydmarir Act. xviii. 24, 27 ; xix. 1,

8-10, 21, 22; xx. 1, â 1 Cor. i. 11, 12; iv. 17; xv. 32;
xvi, 5, 8-10, 12, 19, ceir uniad a chyfattebiad amgylch-

iadau ac nad yw braidd yn bosibl i ni ddychymygu allas-

ent gymeryd lle, a'r rhai a wnant y pwyut hwn yn eithaf

sicr. A chyda golwg ar ei araseriad mwy neillduol, y
dyb fwyaf cyfíredin yn mhlith beirniaid yw iddo gael ei

ysgrifenu yn y flwyddyn o.c. 57.

Cyfeirir yr Ail Epistol at y Corinthiaid 'at eglwys
Duw yr hon sydd yn Corinth, gyd â'r holl seintiau y
rhai sydd yn holl Achaia.' Ar ol gadael Ephesus daeth
yr apostol i Troas ; ond wedi cael ei siomi yn ei ddysg-
wyliad i gyfarfod â Titus, oddiwrth yr hwn y dysgwyliai

dderbyn hanes yr eglwys yn Corinth, aeth oddiyno i

Macedonia ; a chyfarfu yno â Titus, yr hwn a'i llonodd â

hanes yr efíeithiau daionus oedd wedi canlyn ei lythyr

blaenorol (2 Cor. ii. 12, 13 ; vii.) Wedi ei foddio yn
fawr yn nyÌanwad ei Iylihyr cyntaf, ysgrifenodd ail Iythyr

attynt. Mae yn amlwg oddiwrth y dull y sonir am
Macedonia drwyddo i gyd (megis yn ix. 1-4) iddo gael

ei ysgrifenu yn go fuan ar ol y cyntaf, efallai yn yr un
flwyddyn, neu o leiaf ddim yn ddiweddarach na'r flwydd-

yn ganlynol, 58. Yn fuan. wedi hyn aeth Paul i Groeg,

ac a arhoes yno dri mis, ac oddiwrth y dyddordeb calonog

a gymerai yn Nghristionogion Corinth, ac oddiwrth ei

fwriadau amlygedig blaenorol, nis gall fod fawr amheu-
aeth na ddarfu iddo dreulio rhan o'r amser hwnw gyda
hwynt (Act. xx. 1-3 ; 2 Cor. i. 15-17; xii. 14; xiii. 1).

Rhufeiniaid.—Pa bryd a chan bwy y dygwyd yr efengyl
gyntaf i Rufain sydd yn anhysbys. Yn mhlith 'gwyr
bucheddol o bob cenedl dan y nef a drigent yn Jerusalem,'

pan dywalltwyd yr Yspryd Glân ar ddydd y Pentecost,
' yr oedd ' dyeithriaid o Rufeinwyr, luddewon, a phrose-

lytiaid,' ac nid yw yn anhebyg na wnaethai rhai o'r rhai

hyn ar ol dychwelyd adi-ef gyhoeddi yr hyn a welsent ac
a glywsent yn Jerusalem, yn, y pryd hwnw, brifddinas y
byd, sef Rhufaiu. Fodd bynag am hyny, planwyd eglwys
yn Phufain, ac 'yr oedd eu íFydd hwynt yn gyhoeddus
trwy yr holl fyd ' (Rhuf. i. 8). Yr oedd Paul wedi hir

chwenych ymweled a hwynt, ond wedi, hyd yn hyn, gael

ei siomi, efe a ysgrifenodd Iythyr attynt (xv. 23). Ys-
grif'enwyd ef o Corinth ychydig amser cyn iddo gychwyn
i'w daith olaf i Jerusaíem (2 Cor. ix. 1-4 ; lihuf. xv.

25, 26 ; xvi. 1, 23). Ei amseriad yn ol barn y cyft-

redinolrwydd o feirniaid ydyw 57 neu 58 (Horne, Introd.

iv. 513).

Oddiwrth y fíeithiau ydym newydd adrodd fe welir i'r

ddau Epistol at y Corinthiaid a'r un at y Phufeiniaid

gael eu hysgrifenu yn agos iawn ar ol eu gilydd, gan
iddynt, mae yn debygol, gael eu hysgrifenu o fewn
ychydig fwy na blwyddyn.

Fhilemon, Colossiaid, ac Ephesiaid.—Ysgrifenwyd y tri

epistol hyn o Rufain, ac ynghylch yr un amser.

Yr oedd yr awdwr pan eu hysgrifenodd ' yn garcharor

lesu Grist' (Philem. 9; Col. iv. 3; Eph. iii. 1). Yr oedd
ganddo o'i gwmpas pau yn ysgrifenu at Philemon a'r

Colossiaid yn agos yr un personau—Timotheus, Epaphras,

Marcus, Aristai-chus, Demas, Lucas, Onesimus (PÌúIem.

1, 10, 23, 24; Col. i. 1 ; iv. 9, 10, 12, 1 4)—amgylchiad
efallai na ddygwyddodd yn un Ile arall, iieu ar imrhyw
amser arall. Danfonwyd pob un o'r tri epistol gyd â'r un
person neu bersonau ; yr un at Philemon gyd ag Onesi-

mus, yr un 'at y Colossiaid gyd ag Onesimus a Tychicus,

a'r un at yr Ephesiaid gyda Tychicus (Philem. x. 12
;

Col. iv. 7, 9 ; Eph. vi. 21). Dynoda hyn yn amlwg yr un
amser a'r un daith. Mae y geiriau yn mha rai y cyflwyna

Tychicus i eglwys Colosse ac Ephesus mor debyg i'w

gilydd nes profi yn eglur iddynt gael eu hysgrifenu ar yr
un pryd (Col. iv. 7, 8 ; Eph. vi. 21, 22).

Yii wir, mae tebygolrwydd rhwng ìlawer o'r pynciau

a drinir yn y Ilythyrau at y Colossiaid a'r Ephesiaid, ac

hyd yn od yn yr ymadroddion—y fath debygolrwydd ag

uas gellir roddi cyfrif am dano ond yn unig ar y dybiaeth

iddynt gael eu hysgrifenu tua'r un amser ; yr oedd y
meddyliau a lanwent feddwl yr ypgrifenydd yn naturiol

yn ymgynyg i'w sylw wrth ysgrifenu y ddau Iythyr, ac

yn cael eu gosod allan yn yr un iaith, ac yn fwy arbenig

felly gan fod amgylchiadau y ddwy eglwys efallai yn
debyg iawn. Prin y gallasai hyn ddygwydd pe buasai

y Ilythyrau wedi cael eu hysgrifenu ar AvahanoI amserau.

Y canlynol ydyw rhai esamplau o'r tebygolrwydd at ba
un y cyfeiriwn :

—

Ephesiaid.
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fodd bynag, yn gornedd cydnabod y dyoddef y geiriau y
cyfryw ddeongliad.

Mae wedi cael ei wneud yn gwestiwn pa un a gafodd
yr hyn elwir yn gyfiredin yr Epistol at yr Ephesiaid ei

gyfeirio at yr eglwys yn Éphesus. Mae dwy dybiaeth

wedi cael eu dwyn yn mlaeu ar y testun hwn—un, iddo

gael ei annerch nid at yr eglwys yn Ephesus, ond at yr
eglwys yn Laodicea, ac mai atto y cyfelrir yn Col. iv. 16;

y Ihill, taw cylchlythyr ydoedd, a chwedi ei fwriadu ar

gyfer amrywiol eglwysi Asia Leiaf, ac yn cynwys rhai

Ephesus a Laodicea ; ac y mae rhai wedi tybied yn
mhelluch y gallasai fod enw pob eglwys neiUduol wedi
ei osod yn y copi ddanfonid atti.

Gyda golwg ar y dybiaeth i'r llythyr gael ei ysgrifenu

at yr eglwys yn Laodicea, nid yw yr unig awdurdod
drosti yn werth sylw. Dywed Tertullian : 'Yr ydwyf
yn pasio heibio yma epistol arall yr hwn a annerchasoin

at yr Epliesiaid, ond yr hereticiaid at y Laodiceaid,' gan
gyíeirio efallai at Marcion ; ond nid ydyw awdurdod
Marcion o fawr bwys. Ymddygodd yn ddireswm a
direol iawn mewn perthynas i ysgrifeniadau y T. N., gan
ddilyn yn aml ei chwym ei hvm yn annibynol ar brofion

eraill. O'r tu arall, cynwys y rhan fwyaf o'r hen ysgrifau,

a'r holl hen gyfieithiadau, y geiriau 'yn Ephesus' yn
annerchiad yr epistol. Mae y tadau yn gyfí'redin, megis
Irenseus, Clement o Alexandria, Tertuüian, Origen, &c.,

yn siarad am y llythyr fel wedi ei ysgrifenu at yr Ephes-
iaid, heb awgrymu y bwriedid ef yn ddechreuol ar gyfer
eglwysi eraiil.

Gyda golwg ar y dybiaeth taw cylchlythyr ydoedd,
nid yw hyny ond haeriad dibrawf, ac lieb ei gadarnhau
gan un dystioiaeth o un math, na thumewnol nac allanoh

Yr ydys wedi sylwi yn briodol fod y drychfeddwl yn un
cwbl ddiweddar (Davidson, Introd. N. T. ii. 331, 337, 338,
342, 344; Horne, iv. 535).

Plnlippiaid.—Mae yn debygol i'r eglwys yn PhiHppi
gael ei phlanu gan yr apostol Paul ; o'r hyn Ileiaf nis

gwyddom ni am neb a wnaeth yr efengyl yn adnabyddus
yn y ddinas liono cyn yr ymweliad y rhoddir ei hanes yn
Act. xvi. 9-40. Talodd ail ymweliad a hi yn mhen
amryw flyneddau wedi hyn, ond ni roddir dim manylion
yn ei gylch (xx. 6). Ymddetigys fod yr eglwys yn Phil-

ippi yn hynod enwog am ei serch a'i haelioui tuag at yr
apostol :

' A chwithau, Philippiaid, hefyd a wyddoch yn
nechreuad yr efengyl, pan aethum i ymaith o Macedonia,
na chyfranodd un eglwys â mi o ran rhoddi a derbyn,
ond cliwychwi yn unig. Oblegid yn Thessalonica liefyd

'

(y ddinas yr aetli iddi wedi gadael Philippi) ' yr anfon-

asoch i mi unwaith ac eilwaith wrth fy angeurhaid ' (Phil.

iv. 15, 16). Pan yr aeth wedi hyn i Corinth, g^TOaeth
'y brodyr o Macedonia' (o Phiîippi ni allwn gasglu)
gyflawni ei angenrheidiau drachefn, oblegid (yr hyn oedd
yn anrhydeddus iawn iddynt hwy) ymddengys ei fod yn
foddlon i dderbyn help oddiwrthynt hwy, er uad oddi-
wrth eglwysi eraill (2 Cor xi. 7-12). Ac yn awr, pan yr
oedd yn garcharor yn Rhufain, danfonasant Epaphrod-
itus yr hoil ffordd yno i weini i'w angenrheidiau (Phil.

ii. 25 ; iv. 10-14).

Ysgrifenwyd yr epistol, fel y tri diweddaf, o Eufain,
lle yr oedd yn garcharor ar y pryd (i. 7, 13, 14 ; iv. 22).

Yn ei epistol at Philemon datgan ryw obaith am gael ei

ryddhau (Pliilem. 22); yn yr epistol yma amlyga gyffelyb

dysgwyliad, ond nid heb fod yn gymysgedig âg amheu-
aeth (PhiL i. 24-26 ; iL 1 7, 23, 24). Oddiwrth yr am-
gylchiadau hyn mae yn debygol i'r ddau epistol gael eu
hysgrifenu yn agos yr un amser—^y flwyddyn 62. Mae
yn debygol taw Epaphroditus ydoedd dygiedydd yr
Epistol at y Philippiaid.

Hebreaid.—Nid oes un ran o'r T. N. ag y mae ei

awdwraeth wedi bod yn gymaint testyn dadleu yn ei

gylch, mewii amseroedd hen a diweddar, a'r Epistol at

yr Hebreaid. Yn yr hen amseroedd priodolid ef i

Clement esgob Rhufain, Barnabas, Luc, ac i Paul, a rhai

mewn amserau diweddar ydynt wedi ei briodoli i Silas

ac i Apolos. Mae y profion allanol dros ei ystyried yn
waith Clement, Barnabas, a Luc yn fychain iawu, a chyda
golwg ar Silas ac Apolos nid oes un prawf o gwbl. Mae
y profion rnewnol o du un o honynt, os yn bosibl, yn Ilai

fyth, ac yn hollol anheilwng o gael eu hani'hydeddu â'r enw
rhesymiad. Yr ydys wedi sylwi yn briodol fod yr epistol

hwn wedi ei ysgrifenu gan un a anwyd yn luddew.
Mae yn dwyn delw ac argraph luddew. Mae ei holl

gymeriad a'i duedd yu dynodi meddwl luddewig, teim-

ladau luddewig, a dullweddau meddwl luddewig. Mae
yn debygol taw Groegwr ydoedd Luc (Col. iv. 11-14), a
sonir am Clement fel Rhufeinwr ; ac felly rhaid taflu o'r

neilldu hawl y ddau, ar y tú- sydd newydd gael ei enwi.

O'r personau sydd wedi cael eu henwi, Paul ydyw yr
unig un a ellir ei gyfrif yn meddu yr hawl i gael ei ystyr-

ied fel awdwr yr epistol. Yn y Dwyrain credai y tadau
Groegaidd yn yr Aipht, yn Palestina, yn Asia Leiaf ac

yn Groeg mai efe oedd ei awdwr, a choleddid yr un dyb
gan yr eglwys Syriaidd. Yn yr eglwys Orllewinol neu
Ladin, fodd bynag, ni chyfrifid ef yn apostolaidd, neu yn
waith Paul, hyd y bcdwaredd ganrif ; ond ar ol yr amser
hwnw daeth i gael derbyniad cyfí'redinol, er fod rhai etto

yn coleddu amheuon ar y matter. Nid yw ei wrthodiad
gan yr eglwys Orllewinol am gyhyd o amser, i gael ei

osod yu y glorian yn erbyn traddodiad unllais gwahauol
eglwysi y Dwyrain.
Gyda golwg ar brofîon mewnol y raae Uawer o am-

gylchiadau yn dynodi Paul fel ei awdwr. Buasai yn
ddywenydd genym euwi yr amgylchiadau hyn, ond go-

fynai driniaeth hirfaith a manwl i'w gosod allan yn eu
hoU nerth. Mae yr esamplau lliosog o debygolrwydd yr

ymadroddion a geir ynddo ef ac yn epistolau addefedig

Paul, fel y mae Lardner wedi dangos, yn cynysgaethu,

feddyliem ui, brawf penderfyuol taw efe ydyw ei awdwr.
Mae y deisyfiad a wna ar ei ddiwedd am i'r rhai yr

ysgrifena attynt weddio 'ar iddo gael ei roddi iddynt

drachefn yn gynt' (cydmarer Philem. 22; Phil. iL 19, 23,

24), y cofta am Timotheus, ac annerchiad y saint yn ItaU,

oll yn cyduno â'r syniad taw ganddo ef y cafodd ei ysgrif-

enu (Davidson, /uí?W. N. T. iiL 163, 173, 177, 185, 186,

195; Lardner, Works, vi. 397-404).

Y gwrthwynebiad pwysicaf yn erbyn y casgliad hwn
ydyw y gwahaniaeth mawr sydd yn mhriod-dduli yr

epistol hwn ac epistolau addefedig Paul ; ond nid ydyw
priod-ddull ysgrifenydd bob amser yr un ; mae yn agored

i amrywio gyd â'i destun, neu ei amgylchiadau ar y pryd.

Ceisiai rhai o'r tadau gyfrif am y gwahaniaeth yn y priod-

ddull trwy dybied taw eiddo Paul ydoedd y mattei', ac

eiddo arall yr iaith—megis Clement, Barnabas, neu Luc.
' Pe liyddwn i yn datgan fy meddwl,' medd Origen,



PAUL. 448 PAUL.

'dywedwn mai eiddo yr apostol ydyw y syniadau, ac

eiddo arall yr iaith, a'r cyfansoddiad, yr hwn a ysgrifen-

odd ystyr yr apostol, ac a daflodd ar ffurf esponiad y
pethau a lefarid gan ei feistr.' Nid ydyw amcan-dyb

Lardner yn wahanol iawn oddiwrth hyn (Lardner, WorJcs,

vi. 407, 410), ond nid oes dibyniad i gael ei osod ar y
cyfryw amcan-dybiau.

Mae y mwyafrif o feirniaid yn credu i'r epistol hwn
gael ei ysgrifenu yn wreiddiol yn yr iaith Roeg, etto mae
rhai wedi eu cael a dybient iddo gael ei gyfansoddi yn
nhafodiaith Palestina, sef yr Aramean Orllewinol neu y
Syro-Galdeaeg. Mae hen awdurdodau yn fFafriol i'r dyb

taw yn yr Aramean y cafodd ei ysgrifenu. Dyma, mewn
gwirionedd, ydoedd y dyb gyffredin yn yr eglwys Ddwyr-
einiol. Ond nid oedd ysgriíenwyr boreuol yn unllais gyda
golwg ar y matter yma. Ni ddywed un o honynt ei fod

ef ei hun wedi gweled copi gwreiddiol Ai-amean, neu fod

un dyn wedi ei weled, nac mewn gwirionedd un arall

hebUiw ein copi Groeg presenol ni. Mewn ffaith, nid

oedd ganddynt un rheswm arall dros dybied iddo gael

ei ysgrifenu yn Hebraeg ond ei fod wedi cael ei annerch

at yr Hebreaid.

Nid oes dim prawf boddhaol at bwy y danfonwyd yr

epistol yma yn y lle cyntaf Nid ydym i gasglu oddiwrth

y teitl a ddug, ' Yr Epistol at yr Hebreaid,' iddo gael ei

annerch at ddychweledigion luddewig yn gyffredinol,

oblegid yr ydym i gofio nad oedd y teitlau a roddir ar yr

amrywiol epistolau wedi eu gosod o'u blaen ar y cyntaf,

ond a ychwanegwyd wedi hyn. Mae yn amlwg oddiwrth

xiii. 7, 17, 19, 23, 24 iddo gael ei annerch, nid at Grist-

ioMOgion Hebreaidd yn gyffredinol, ond at eglwys neu

eglwysi neUlduol, megis, fel y tybia rhai, y credinwyr

luddewig yn Jerusalem neu Judea, neu, fel y meddylia

eraiU, at y dychweledigion luddewig yn yr eglwysi, neu
ryw eglwys neiUduol yn Asia Leiaf neu Groeg, yr hon
oedd wedi bod am lawer o flyneddau yn brif lafur-faes yr

apostol. Yr olaf, debygem ni, ydyw y golygiad mwyaf
tebygol, ond mabwysiada Lardner y flaenaf (Davidson,

Introd. N. T. iii. 277, 279; Lardner, Worhs, vi. 381, 390).

Ymddengys i'r epistol hwn gael ei ysgrifenu o ItaU, ac

yn fwyaf tebygol o Rufain. Gyda golwg ar ei amseriad

geUir sylwi fod gan yr apostol obaith, pan ysgrifenodd at

y Colossiaid, Philemon, a'r PhiUppiaid, y cawsai ei rydd-

hau. Ar amser ysgrifeniad yr epistolau hyn yr oedd
Timotheus gyd ag ef ; ond yn awr yr oedd yn absenol,

fel yr ymddeugys oddiwrth xiii. 23, ac yntau ei hun
efallai yn rhydd (xviii. 19), yr hyn a bair i ni feddwl i

hwn gael ei ysgrifenu ar ol yr epistolau eraiU. Barna
Lardner a rhai o'n beirniaid goreu iddo gael ei ysgrifenu

yn y flwyddyn 63 (Lardner, Works, vi. 413).

Epistolau BugeiUol.—Mae gwir awdwraeth yr epistolau

bugeiUol—sef y ddau epistol at Timotheus a'r un at Titus

—wedi cael ei amheu gan rai beirniaid diweddar, yn neiU-

duol gan y Germans, ond heb resymau digonol. Mae y
prawf aUanol o'u derbyniad gan yr eglwys yn gyffredinol

yn yr hen amserau yn benderfynol o'u tu. Coffheir

hwynt yn bendant gan Irenseus, a defnyddir rhai o'r

ymadroddion neiUduoi a geir ynddynt yn yr un ystyr

gan Clement, disgybl Paul. Cynwysir hwynt yn nghanon

y T. N. a gasglwyd gan ryw Gristion ynghylch y flwyddyn
170, a'r hwn a adwaenir wrth yr enw canon Muratori; a
cbynwysir hwynt yn y Peschito, y cyfieithiad Syriaeg

boreu, a chant eu cyfrif gan Eusebius yn mhlith yr Ys-
grythyrau a gyfrifid yn gyffredinol eu bod yn ganonaidd.

Ni amheuwyd nad gwaith Paul oeddynt yn yr eglwys
foreuol oddigerth gan Marcion, ac nid yw ei eithriad

personol ef ond megis dim. Mae yn eithaf hysbys y
gwrthodai efe ranau eraUl o'r Ysgrythyr, nid oherwydd
rliesymau beirniadol, ond yn unig oblegid ei fod yn an-

foddlon i'w cynwysiad (Conybeare, ii. 452, 556).

Mae dyddiad yr epistolau hyn wedi bod yn destun
Uawer o amrywiaeth barn yn mhlith beimiaid. Mae
Lardner yn golygu i'r epistol at Timotheus a'r un at

Titus gael eu hysgrifenu i'U dau yn 56, ac y mae eraiU

yn penodi bron yr un amser ; ond mae y mwyafrif o

feirniaid yn penodi 64 neu 65 fel amseriad y ddau epistol

hyn ; ac heb benderfynu y flwyddyn, tueddir ni i gyd-
uno â hwynt i benodi amseriad diweddarach. Mae yn
rhaid iddo gael ei ysgrifenu cyn ail garchariad yr apostol

(a thybied iddo ddyoddef dau garchariad), oblegid nid

oes un cyfeiriad at ei garchariad yn un o'r ddau epistol,

a dengys ei benderfyniad i auafu yn NicapoUs ei fod y
piyd hwnw yn wr rhydd. Nid yw yn anhebygol iddynt

gael eu hysgrifenu yn Groeg neu Macedonia (Lardner,

Worlcs, vi. 315, 321 ; Horne, Introd. iv. 548, 559).

Nid oes fawr anhawsder gyda golwg ar yr Ail Epistol

at Timotheus. Mae yn eglur iddo gael ei ysgrifenu pan
yr oedd yn garcharor yn Khufain (i. 8, 16, 17). Mae yn
debygol, oddiwrth y gwahanol ddygwyddiadau oeddynt
wedi cymeryd Ue, ei fod wedi bod feUy am gryn amser
(i. 15-17; iv. 10, 16, 17); ac ymddangosai oddiwrth iv.

6-8 iddo gael ei ysgrifenu tua diwedd ei oes ; etto ym-
ddangosai hefyd oddiwrth y cyfarwyddiadau a rydd (adn.

9, 11, 13, 21) nad ydoedd ýn dysgwyl marwolaeth
ebrwydd. Gan fod gryn ddadl ynghylch blwyddyn ei

farwolaeth, nid ydym wedi rhoddi un amseriad neillduol.

Mae Lardner yn dal yn dyn i'r epistol gael ei ysgrifenu yn
fuan ar ol iddo gyrhaedd Rhufain, a phenoda y flwyddyn

61 (Lardner, Worhs, vi. 838, 363). Ceir y gwrthwyneb-
iad i hyn yn Horne, Introd. iv. 554. Hwn yn amlwg
ydyw yr epistol diweddaf o eiddo yr apostol mawr.
Perthyna iddo gan hyny ddyddordeb pruddaidd ond
aruchel; cynwys ei' dystiolaeth wrth farw, a thystiolaeth

ardderchog ydyw (iv. 6-8).

Cyn gadael pwnc epistolau Paul ni fyddai yn anny-

ddorol i ofyn a oes rhai o'i Iythyrau wedi eu coUi. Ym-
ddengys y gwna gyfeiriad at lythyr ag oedd wedi ei

ysgrifenu at y Corinthiaid o flaen yr un a alwn ni yn
gyffredin ei Epistol Cyntaf :

' Mi a ysgrifenais attoch

mewn Ilythyr, na chydgymysgech â godinebwyr. Ac nid

yn hollol â godinebwyr y byd hwn, neu â'r cybyddion,

neu â'r cribddeilwyr ; oblegid felly rhaid fyddai i chwi

fyned allan o'r byd. Ond yn awr mi a ysgrifenais attoch,

na chydymgymysgech,' &c. (1 Cor. v. 9-11). Ymddengys
fod yma nid yn unig gofta am epistol blaenorol, ond

gwneir gwahaniaeth rhwng yr un a ysgrifenasai o'r blaen

a'r un a ysgrifenai yn awr attynt. Mae amryw gynyg-

ion wedi cael eu gwneud i esponio yr adnod hon i ffwrdd,

ond golygwn nad ydyw yr esponiadau yn oddefadwy.

Yr ydym yn sicr fod yma gyfeiriad at Iythyr ag sydd yn
awr ar goU. Dyna oedd tyb Calvin, Beza, Grotius,

Bengel, Wetstein, ac yn agos pob deonglwr diweddar.

Perodd y drychfeddwl fod yma gyfeiriad at Iythyr

wedi ei goUi gynyrch llythyr a broff'esai ddyfod oddiwrth
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y Corinthiaid, ac atteb iddo gan Paul. Mae y ddau yn
gyfansoddiadau ftugiol, a diogelir hwyiit yn yr iaith

Aruienian. Cyhoeddwyd hwynt yn gyntaf yn yr iaith

liono gan Masson, ynghycl â chyfieithiad Lladin gan
Willíins yn Amsterdara yn 1745; ac ail argraphwyd
liwynt gan Fabricus yn ei Godex Apocryplms Novi Tes-

tamenti, ynghyd â rhesyniau La Croze yn dangos eu

ffugioledd. Amddiffynai Whiston eu gwir awdwraeth.

Uarfu Carpzov wedi hyny eu cyhoeddi yn Nghroeg a

Lladin, gyda nodau gan ddau fab Whiston. Yn ddi-

weddar niae eu gwir awdwraeth wedi cael ei amddiffyn

gan E,inck ; ond y mae UUman wedi dymchwelyd ei

resymau. Mae yn anilwg taw cyfansoddiadau ffugiol

ydynt (Davidson, Introd. N. T. ii. 139, 143).

Wrth ysgrifeuu at y Colossiaid. dywed Paul :
'Ac wedi

darllen yr epistol hwn gyda chwi, perwch ei ddarllen

hefyd yn eglwys y Laodiceaid ; a darllen o honoch chwi-

thau yr un o Laodicea' (iv. 16). Wrth ddarllen y geiriau

hyn y tro cyntaf, deallai un hwynt yn naturiol am epistol

gan eglwys Laodicea ; ond nid yw yn ymddangos yn
debyg y goi'chymynasai yr apostol i'r cyfryw epistol gael

ei ddarllen yn eglwys Colosse yn yr un duU a'i lythyr ei

hun. Gall y geiriau, fodd bynag, arwyddo hefyd epistol

yr hwn oedd yn eiddo y Laodiceaid, yn gymaint a'i fod

wedi ei ysgrifenu attynt hwy ; ac yn yr ystyr hyn mae
yn fwy rhesymol deall yr adnod. Ond os epistol Paul

ydoedd, y mae yn awr ar goll.

Yr oedd bodolaeth epistol annghanonaidd at y Laodice-

aid yn adnabyddus yn foreu, oblegid enwir ef gan awdwr
dernyn ar y canon yn Muratori. Coffheir ef wedi hyn gan
Jerome, Theodoret, &c., ac ymddengys yn ysgrifau cyf-

ieithiad Lladin perthynol i'r chwechfed ganrif. Ffugedd
amlwg ydyw, ac yn gynwysedig o adnodau allan o epis-

tolau Paul, ac yn benaf o'r un at y Philippiaid.

Mae wedi cael ei olygu yn gywir iawn gan Anger, yr

hwn sydd wedi rhoddi, nid yn unig y copi gwreiddiol,

ond amryw gyfieithiadau o hono—Groeg, German, Anglo-

Saxon (bavidson, Introd. N. T ii. 132, 135).

Gall rhai arswydo rhag y drychfeddwl fod cymaint ag
un o epistolau Paul wedi myned ar goll ; ond nid yw y
drychfeddwl mor annoddefadwy ag y dichon ymddangos
ar yr olwg gyntaf. Prin y gellir tybied taw y pedwar
epistol ar ddeg o waith yr apostol sydd yn ein meddiant
ydyw yr unig Iythyrau a ysgrifenodd yn ystod gweinidog-

aeth mor hirfaith, a llawn dygwyddiadau ; ac na allasai

osod pin ar bapyr heb fod yn ysprydoledig, ac fod yr hyn
a ysgrifenai Avedi ei fwriadu i gael ei ddiogelu dros byth

er Iles yr eglwysi. Y tebygolrwydd yw, iddo ysgrifenu

llawer o Iythyrau, y rhai ni fwriedid i atteb ond dybenion

tymhorol yn unig, ac felly y byddai iddynt yn gaulynol

gael eu gadael i syrthio i ebargofiant. Mae yr hyn lef-

arir dan ysprydoliaeth ddwyfol yr im mor wir a'r hyn
ysgrifenir ; etto, dan yr hen oruchwyliaeth mae Ue i

feddwl y gorchymynid y prophwydi neu bersonau ys-

prydoledig eraill gan Dduw i draddodi cenadwri yr hon,

na chafodd erioed ei hysgrifenu, a'r hon, wedi ei thra-

ddodi i'r personau â pha rai yr oedd a wnelai â hwynt, a
adewid i gael ei hanghofio. Dim ond cyfran fechan o

eiriau yr hwn 'na lefarodd neb fel y Ilefarodd efe,' ac

hyfforddiadau yr hwn y gellir dywedyd iddynt ddyfod
yn uniongyrchol o'r nefoedd, a gafodd eu hysgrifenu, ac

felly mae y rhan fwyaf o honynt wedi eu colli i'r eglwys

ac i'r byd (loan xxi. 24, 25). A pha mor lleied, yn gyd-
mariaethol, sydd wedi cael ei gofnodi o bregethau yr
apostolion a dysgawdwyr ysprydoledig eraill yn yr
eglwys gyntefig. Yn awr gan fod pethau felly, a raid
i ni synu fod llythyrau wedi eu hysgrifenu gan apostol
yn cael eu gadael, ar ol atteb aracan eu hysgrifeniad, i

syrthio i anghof bythol ? Gallwn gwyno oherwydd y
golled, ond nid oes genyra un rheswm i amheu y ffàith

cybelled ag y mae profion o hyny yn bodoh.
Cymeriad Paul. 'Ar ol i ni,' medd Conybeare,

'ymdrechu, trwy bob help cyrhaeddadwy, i ail greu
darlun o weithredoedd ac amserau Paul, mor Ileied fyddai
ein gwybodaeth o hono pe na buasai genym un cofnod
amll ara dano ond hanes ei anturiaethau ! Pe buasai ei

lythyrau heb ein cyrhaedd ni, buasem yn wir yn gwybod
pa betli a wnaeth ac a ddyoddefodd, ond ni fuasai genym
í'awr drychfeddwl am yr hyn ydoedd ef ei hun. Ac hyd
yn od pe medrem Iwyddo i adferu delw y golygfeydd a'r

amgylchiadau yn nghanol y rhai y symudai—ac hyd yn
od pe gallem, megis mewn swyn-ddrych, ei weled ef yn
siarad yn ysgol Tyrannus, a'i wrandawyr Ephesiaidd yn
eu gwisg cenedlaethol o'i gwrapas—ni chanfyddem ond
ychydig o Paul o Tarsus. Mae yn rhaid i ni wrando ar

ei eiriau, os mynwn ddysgu ei adnabod. Pe medi-ai

dychymyg wneud ei oreu, ni allai wneud rhagor na
rhoddi i ni olwg ar ei ddyn oddi allan, ond nid ei fywyd
raewnol. " Presenoldeb ei gorph (felly y dywedai ei

elynion sydd wan, eithr y Ilythyrau (gwnaent hwy
addef hyny) sy drymion a chryfion." Heblaw hyn, raae

ymdrech o du y dychymyg a'r côf yn ofynol i alw yn ol

yr hyn sydd wedi paso, ond yn ei epistolau mae Saut
Paul yn bresenol gyda ni. Mae ei lythyrau yn sefyll yn
yr un berthynas a i fywyd mewnol ag oedd mynyddau
ac afonydd Asia, Groeg, ac Itali yn ddal â'i fywyd allanol

—y rhan anllygradwy sydd yu aros i ni, pan mae yr o1l

all amser ddinystrio wedi paso ffwrdd.
' Yn y llythyrau hyn gan hyny y mae i ni astudio gwir

fywyd Sant Paul, o ddyfnderoedd a ffynonellau dyfnaf

gweithred—y rhai a " guddiwyd gyda Christ yn Nuw," i

waered hyd at ei amlygiadau raanaf a'i ddatguddiadau
personol arbenig. Ynddynt hwy y dysgwn (a defnyddio

iaith Gregory Nazianzen) "yr hyn ddywed Paul ara Paul."

Mae eu cynwysiadau rawyaf cysegredig yn esgyn uwch-
law y cyfan ag sydd yn neiUduol i'r ysgrifenydd ei hun ;

oblegid datgudcliadau oddiwrth Dduw i ddyn mewn
perthyna.s i ffydd a bywyd Cristionogion a gyhoeddodd
Paul (fel yr haera yn aml) trwy amlygiad uniongyrchol

o Grist ei hun. Ond raae ei ddull o ddysgii y gwirion-

eddau tragywyddol hyn yn cael ei liwio gan ei gyraeriad

dynol, a'r hyn oedd yn neillduol iddo ef ei hun. Ac
argraphir y cyfryw deithi personol yn Ilawer mwy natur-

iol ar Iythyrau nac ar un math o gyfansoddiad arall.

Oblegid cawn yma, nid traethodau a phregethau, y rhai

a ddichon drin egwyddorion a phethau cyffredin, ond

Uythyrau gwirioneddol, wedi eu hysgrifenu i atteb angen-

iou gwirioneddol dynion byw ;
yn rhoddi attebion union-

gyrchol i gwestiynau gwirioneddol, a rhybuddion yn

erbyn pei-yglon oedd yn gwasgu ; ac yn Uawn o bethau

dyddoi-ol yr awr oedd yn paso heibio. A'r nodweddiou

hyn, y rhai y rhaid fod yn dynodi fwy neu lai bawb
epistolau a ddanfonwyd at eglwysi neillduol, ydynt nod-

Aveddion llythyrau Paul raewn modd arbenig. Nid yw
57
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yn ormod dweud gyda golwg ar Paul taw ei epistolau

ydyw y dyn ei huu—dai-lun wedi ei dynu gan ei law ei

hun, a phob un o'i deithi yn cael eu " deall a'u darllen

gan bob dyn."
' Nid yn unig yr ydym yn canfod ynddynt amlygiad

o'i ddealltwriaeth giymus, a'i dreiddiad i mewn i sylfeini

duwinyddiaeth naturiol (lihuf i. 20) a philosophi foesol

(Rhuf. ii. 14, 15); oblegid ar y cyfryw bynciau, er y gall

fod yr ymadroddion athronyddol yn perthyn iddo ef ei

hun, dysgwyd gan Dduw y gwirioneddau a amlygid.' Ac
nid yn unig ni gawn ynddynt esamplau o'r hyawdledd

aruchelaf, pan y tanir ef gan weledigaethau y gogoniant

sydd ar ddyfod, perífaith fuddugoliaeth daioui dros ddrwg,

datguddiad meibion Duw, a'u trawsnewidiad i ddelw

Duw, pan nad edrychant arno mwyach "trwy ddrych,

mewn dameg, ond wyneb yn wyneb" (1 Cor. xiii. 12);

oblegid yn y cyfryw ucheldôu nid efe ei hun a lefarai,

ond yspryd Duw yn lleferu ynddo ; ond yn ei Iythyrau,

heblaw hyn oll ag sydd yn ddwyfol, yr ydym yn düyn ôl

pob manylyn, hyd yn od y Ileiaf, yn ei gymeriad dynol

hefyd. Yma y canfyddwn ni yr annibynrwydd diofn

hwnw a berodd iddo " wrthwynebu Pedr yn ei wyneb,
am ei fod i'w feio" (Gal. ii. 11); y rhuthr-wylltedd a dyr
allan yn ei ofyniad i'r "Galatiaid ynfyd" (Gal. iii. 1); y
digllonedd difrif-ddwys a orchymyn i'w ddychweledigion

"ochelyd cwn, a'r cyd-doriad" (Phil. iii. 2); ac ymdywallt
allan yn y " Na atto Duw " pwysigfawr (Rhuf vi. 2

;

1 Cor. vi. 15, &c.), yr hyn a gyferfydd â phob awgrym
antinomaidd; y gwladgarwch Ilosgawl a bair.iddo "ddy-
muno bod yn anathema oddiwrth Grist, dros ei frodyr,

sef ei genedl yn ol y cnawd, y rhai sydd Israeliaid"

(Rhuf. ix. 3); yr haelfrydedd hwnw ag nis edrych am un
wobrwy arall ond " gosod efengyl Crist yn rhad " (1 Cor.

ix. 15, 18) ac a berai iddo deimlo mai gwell oedd iddo
" farw na gwneud o neb y gorfoledd hwn yn ofer

;

" yr
arswyd hwnw o ymyriad swyddol a'i harweiniodd i ym-
gadw rhag "adeiladu ar sail un arall" (Rhuf. xv. 20); y
moesgarwch hwnw a ddengys ei hun yn ei appel at Phile-

mon, yr hwn a allasai ei orchymyn, " etto o ran cariad yn
hytrach a attolygai arno, er ei fod yn gyfi'yw un a Phaul
yr hynafgwr, ac yr awr hon hefyd yn garcharor lesu
Grist" (Philem. 9), a'r hwn sydd hyd yn od yn fwy taraw-
iadol yn ei annerchiadau ymadawol, megis, er enghraiíft,

pan y gorchymyn i'r Rhufeiniaid ei gofio ef at "Ruô'us
etholedig yn yr Arglwydd, a'i fam ef a minau" (Rhuf
xvi. 13); ei ofn gofalus o ymddangosiad drwg yr hwn
" ni fwyttai fara neb yn rhad, ond trwy weithio mewn
Uafur a Uudded, nos a dydd, fel na phwysai ar neb o
honynt" (2 Thess. iii. 8); y boneddigrwydd gor-brydferth
hwnw yr hwn ni feia hyd nes yn gyntaf ganmol (1 Cor.

i. 5-7 ; 2 Cor. i. 6, 7), a'r hwn a bair iddo dybied yn
ofynoi iddo wneud esgusawd am y rhyddid a gymerai i

roddi cynghor i bersonau iiad oeddynt yn bersonol ad-
nabyddus iddo (Rhuf xv. 14, 15); y cariad hunanwadol
hwnw a berai iddo beidio " bwytta cig moch byth, rhag
iddo rwystro ei frawd" (1 Cor. viii. 13); ei annyoddef-
garwch o'r fifurfioldeb cul hwnw â pha un y gorletha

luddewyddion Galatia, yn gysylltiedig â dyoddefgarwch
mor dirion tuag at wendidau cydwybodau tyner (1 Cor.
viii. 12 ; Rhuf. xiv. 21); y gofid hwnw dros bechodau eraiU
yr hyn berodd iddo vvylo dagrau pan soniai am elynion
croes Crist, "am y rhai y dywedais i chwi yn fynych dan

wylo " (Phil. iii. 18); y rhyddhad perflTaith hwnw oddi-
wrth eiddigedd â pha un y sonia am y rhai a bregethent
Grist o ymryson a chynen, gan feddwl dwyn mwy o flin-

der i'w rwymau ef :
" Beth er hyny? etto yn mhob modd,

pa un bynag ai mewn rhith, ai mewn gwirionedd, yr
ydys yn pregethu Crist ; ac yn hyn yr ydwyf yn llawen,

ië, a Ilawen fyddaf " (Phil. i. 15); y cyfeillgarwch hwnw
yr hwn a wylia di'os iechyd Timotheus gyda thynerwch
mam (1 Tim. v. 23); y cydymdeimlad dwys liwnw â gor-

foledd a chystuddiau ei ddychweledigion yr hwn allai

ddweud hyd yn od wrth y Corinthiaid gwrthryfelgar,
" yr ydych yn ein calonau ni, i farw ac i fyw gyda chwi

"

(2 Cor. vü. 3); y dymuniad hiraethlon hwnw am gym-
deithas serch, a'r teimlad hwnw o unigrwydd pan y
cedwid ef oddiwrtho, yr hwn efallai ydyw un o'r nod-
weddau hynotaf i gyd, oblegid y dynesa agosaf at wendid

:

"Eithr wedi i mi ddyfod i Troas i bregethu efengyl Crist,

ac wedi agoryd i mi ddrws gan yr Arglwydd, ni chefais

lonydd yn fy yspryd, am na chefais Titus fy mrawd

;

eithr gan ganu yn iach iddynt, mi a aethum ymaith i

Macedonia ; canys wedi ein dyfod ni i Macedonia, ni

chafodd ein cnawd ni ddim llonydd, eithr yn mhob peth
cystuddiedig fuom ; oddi allan yr oedd ymladdau, oddi
fewn ofnau. Eithr Duw, -yr hwn sydd yn diddanu y
rhai cystuddiedig, a'n diddanodd ni wrth ddyfodiad
Titus"' (2 Cor. ii. 13; vii. 5). "Bydd ddyfal i ddyfod
attaf yn ebrwydd; canys Demas a'm gadawodd, gan garu

y byd presenol, ac a aeth ymaith i Thessalonica, Cresens i

Galatia, a Titus i Dalmatia; Luc yn unig sydd gyda mi"
(2 Tim. iv. 9).

' Yr ydym yn adwaen y dyn Paul o Tarsiis, nid yn unig
yn sylwedd, ond hefyd yn mhriod-ddull yr ysgrifeniadau

hyn. Yn y brawddegau rhwng cromfachau, a'r rhai

wedi eu gadael yn anorphenedig, canfyddwn y cyflym-

dra gyda pha un yr ymdyrai y drychfeddyliau ar ei

draws, bron yn rhy fuan iddo eu gwisgo mewn geiriau

;

gwelwn ef yn cael ei fywiocau yn hytrach na'i lethu gan
"yr ymosod oedd arno beunydd, y gofal dros yr holl

eglwysi " (2 Cor. xi. 28), fel y tywallt ei rybuddion neu
ei resymiadau mewn fírwd o ddictatìon angerddol a
chwyrnwyllt, fel mai prin y gall pin fíyddlon Tertius

gadw i fynu ag ef (Rhuf xvi. 22). Ac uwchlaw pob peth
gwelwn ol ei bresenoldeb yn yr ol-ysgrif i bob Ilythyr,

yr hwn a ychwanega fel prawf taw ei ysgrifeniad nod-
weddawl ef oeddynt (Gal. vi. 11), " yr annerch â'm llaw i

Paul, fy hun, yr hyn sydd arwydd yn mhob epistol;" "fel

hyn yr ydwyf yn ysgrifenu" (2 Thess. iii. 17). Weith-
iau pan ymeifl yn y pin, cynhyrfir ef gan ddigllonedd,

pan feddylia am y brodyr gau yn mhlith y rhai a an-

nei'cha: "Yr annerch â'm Uaw i Paul, fy hun. Od oes neb
nid yw yn caru yr Arglwydd lesu Grist, bydded anath-

ema" (1 Cor. xvi. 22). Weithiau pan gyfyd ei law i

ymaflyd mewn pin i ysgrifenu, teimla ei bod yn anhyblyg
oblegid y cadwyni a'i rhwymaut :

" Yr annerch â'm Ilaw

i fy hun. Cofiwch fì] rhwìjmau" (Col. iv. 18). Etto
diwedda bob amser gyd â'r un fendith :

" Gras ein Hai'-

glwydd lesu Grist fyddo gyda chwi," at ba un yr
ychwanega weithiau ychydig eiriau olaf cofion serchus :

" Fy serch inau a fo gyda chwi oll yn Nghrist lesü
"

'

(1 Cor. xvi. 24)—Conýbeare, i. 7.

PAEN, aderyn hynod o brydferth, ond mor adnab-
yddus fel nad oes eisiau ei ddarlunio. Yn wir y mae inor
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ysplenydd fel nad allai un desgrifiad roddi drychfeddwl
cywir ain dano. Yn ein cyfieithiad ni o Job xxxix. 13,

enwir peunod ; ond arwydda y gair Hebraeg a ddefnyddir

yno estn/s, a dylasai gael ei gyfieitliu felly. Yn mlilith

y nwyddau a ddygwyd yn llongau Solomon mae peunod
yn cael eu henwi (1 Bren. x. 22 ; 2 Cron. ix. 21); a

dichon nad ydyw ystyr y gair Hebraeg yn berfíaith sicr,

a cliadarnheir ef gan gryn awdurdod a chydiinir ag ef yn
gyff^redin. Er fod y peunod wedi ymledu yn awr yn
gyflrredinol dros y byd Gorllewinol, nid oeddynt felly yn
yr hen amseroedd. Nid ydoedd Iiyd yn od Alexander
Fawr erioed wedi eu gweled hyd nes iddo fyned i'r

India, a chafodd ei daro gymaint gan eu prydferthwch fel

yr ordeiniodd gosb lem ar gyfer pwy bynag a laddai un
o honynt. Yr oedd peunod yn nwyddau teilwng o Solo-

mon, fel brenin neu naturiaethwr. Yr oedd amlder o

honynt yn India, Siam, a Jafa ; ac fel mae'n debygol

dyna y cyfeiriad a gymerai ei longau, ac o'r gwledydd
hyn y dygid adar mor hynod ond etto mor brydferth.

PAWB. 1. Pob creadur (Diar. xvi. 4; Ps. cxxix.

91); neu bob rhan (Can. iv. 7). 2. Pob dyn (2 Cor. v.

10). 3. Cytìawn, perffaith (Rhuf xv. 13; 1 Cor. xiii. 2).

4. Rhai o bob cenedl, sefyllfa, a graddau (1 Tim. ii. 4 ; Tit.

ii. 11). 5. Llawer, neu y rhan fwyaf (Phil. ii. 21). Fel
hyn y dywedir, 'A bu feirw holl anifeUiaid yr Aipht

; y
cenllysg hefyd a gurodd Jioll Iysiau y maes, a ddrylliodd

holl goed y maes' (Exod. ix. 6, 25). ' A'r holl bobl a

dynasant y clust-dlysau aur oedd wrth eu clustiau' (Exod.

xxxii. 3). 'Ac euw Dafydd a aeth trwy yr holl wledydd'

(1 Cron. xiv. 17). 'IIoll anifeiliaid y cenedloedd a or-

weddaut yn ei chanol hi' (Seph. ii. 14). ' Yna yr aeth

atto ef Jerusalem, a holl Judea, a'r holl wlad o amgylch
yr lorddonen' (Matt. iii. 5). ' Yr oedd yn trigo yn Jer-

usalem luddewon, gwyr bucheddol o bob cenedl dan y
nef ' (Act. ii. 5). 'Ti a wyddost hyn, ddarfod i'r rhai oll

sydd yn Asia droi oddiwrthyf fi
' (2 Tim. i. 15). ' Ac ni

ddysgant bob un ei gymydog, a phob un ei frawd, gan
ddywedyd, Adnebydd yr Arglwydd, oblegid hwynt hwy
oll a'm hadnabyddant i, o'r Ileiaf o honynt hyd y mwyaf
o honynt' (Heb. viii. 11). ' Minau a'th gadwaf di oddi-

wrth awr y brofedigaeth, yr hon a ddaw ar yr holl fyd,

i brofi y rhai sydd yn trigo ar y ddaiar' (Dat. iii. 10).

Mor amlwg ynte ydyw anhegwch y bobl a wnaent syl-

faenu yr athrawiaeth o brynedigaeth cyíFredinoI y byd
ar y gair hwn, ag y mae yn rhaid mor aml i gyfyngu ei

ystyr ; yr hwn a gyfyngir yn aml gan j cyd-destun, gan
natur y peth y sonir am dano, neu ei wrthrychau. Gellir

galw etholedigion dynolryw yn bawb, pob dyn, yr holl

J'yd, oblegid y maent o bob cenedl, luddewon a Chenedl-

oedd ; maent yn trigo yn mhob man ; maent o bob gradd
a sefyllfa ; a hwy ydynt sylweddau y ddaiar, er mwyn y
rhai yn benaf y diogelir ac y ffurfir hi (Ilhuf xi. 32 ; Heb.
ii. 9 ; 1 loan ii. 2).

PEDR. [Apostolion.]
PEL'ICAN. Cyfieithir haath yn y C. S. yn belican

yn Lef xi. 18, Deut. xiv. 17, a Ps. cii. 6 ; a midfran yn
Esa. xxxiv. 11, a Seph. ii. 14. Dylasai y cyfieithwyr

gadw at un gair er mwj^n unfí'urfedd. Y mae, mewn
ffaith, air arall -jSîJ' {salach), yr h^vn a gyfieithir yn fulfran

yu Lef xi. 1 7 a Deut. xiv. 1 7. Yn awr y mae yn amlwg
mai adar gwahanol ydyw y haath a'r salach, oblegid enwir
hwynt gyd â'u gilydd yn Lef xi. 1 7, 1 8, ac yn Deut. xiv.

1 7 ; a dylasid naiU ai cyfieithu y geiriau hyn ag enwau
priodol, neu, os oedd arwyddocad y geiriau yn ansicr,
dylasid cadw yr enwau gwreiddiol eu hunain.
Rhydd Gesenius pelican fel ystyr y ddau air hyn, ac

hefyd o'r gair DID {cos), yr hwn a geir yn yr un dull gyda
haath yn Ps. cii. 7 ; ond y mae ei resymau dros hyny yn
mhell o fod yn foddhaol (tudal. 388, 720, 829). Os ydm
i ddeall y geiriau fel hyn, rhaid cymeryd y pelican am
genus, fel y gwneir, yn wir, gan naturiaethwyr diweddar,
tra y maent y naiU a'r Ilall o honynt yn rhywogaethau
neillduol. Mae Esaiah a Sephaniah, fodd bynag, yn
cyfeirio at y pelican fel aderyn a hoffa lefydd unig a
diffaeth, a darlunia teithiwyr yn Palestina ef fel yn par-
hau i fynychu y parthau mwyaf gwyllt ac erchyll o'r

wlad. ' Huleh—gwastadedd, morfa, Uyn, a'r mynyddau
a'i cylchynant,' medd Dr. Thomson, 'ydyw y lle goreu
am helwriaeth yn yr oU o Syria, a hyny yn benaf am mai
yn anaml yr ymwelir ag ef. Pantheriaid a Ilewpardiaid,
eirth a bleiddiaid, jachals, hyenas, a Ilwynogod, ac amry

w

anifeiliaid eraill, a geir yno, yn fawr a mân, tra dyma
baradwys y baedd gwyllt a'r iwrch cyflym. Am adar j
dwfr, prin y byddai yn ormodiad i ddweud fod pen isaf

y Uyn wedi ei orchuddio yn hoUol ganddynt yn y gauaf

l'ELICAN CYFFRBDIN.

a'r gwanwyn. Dyma yr unig fan Ue gwelais belican yr

anialwch, fel y gelw Dafydd ef. Cefais un o honynt wedi
ei saethu ychydig yn is na'r Ile hwn, a chan nad oedd

ond wedi ei glwyfo yn ei aden, cefais gyfle da i astudio

ei gymeriad. Yr oedd, yn sicr, yr aderyn mwyaf prudd

a sarug a welais erioed. Nis gallasai Dafydd gael arwydd-
lun mwy grymus o unigrwydd a phruddglwyfder â pha
un i ddarlunio ei sefyUfa brudd ei hun. Ni welir y
pelican byth ond yn y manau anhygyrch hyn, ac â hyn

y cyduna y cyfeiriadau atto yn y Beibl.'

Mae y Pelecantdce yn deulu o'r l'almipedes, ac yn
cynwys amryw adar nofiadol, pelicanod, mulfrain, &c.

Mae y pelicanod, a elwir yn briodol felly, yn adar

mawr trymion, yn aml yn mesur tair troedfedd ar ddeg

o flaen un aden i flaen y Ilall, a nofiant yn hynodawl.

Dalia eu cod helaeth nifer mawr o bysgod, y rhai a

gadwant o'r neilldu at eu gwasanaeth eu hunain, neu i

borthi eu rhai ifeinc. Wrth arllwys cynwysiad eu cod,

gwasgant y genogl isaf yn erbyn yr wddf a'r fynwes, ac

wrth wneud felly, mae ewyn goch y genogl uchaf yn taro

y fjaiwes. Wrth ei weled o bellder, gallasai y symudiad

fod wedi rhoddi dechreuad i'r hen chwedl eu bod yn

maethu eu rhai ifeinc â'u. gwaed eu hunain.

Gwahaniaethir y Pelecanidce. oddiwrth y nofwyr gan
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ifurfiad eu traed. Mae y bawd ol wedi ei droi mewn, ac

wedi ei gysylltu â'r un blaen canol gan we cul tair-onglog.

Mae ei goesau yn fyrion, a'i big yn hir, Lliw cyffredin

TlîOED PEI.ICAN.

yr aderyn ydyw gwyn, wedi ei orliwio a lliw rhosyn

gwanaidd.

Y rhywogaeth a geir yn Mhalestina ydyw y pelican

cyffredin, Pelecanus onocrotalus naturiaethwyr.

PEN'IEL, neu Penu'el, man ar y dwyrain i'r lor-

ddouen, yn agos i nant Jabboc, Ue yr ' ymdrechodd angel

tì, Jacob nes codi'r wawr ;' 'a Jacob a alwodd enw y fan

Penuel ; oblegid gwelais Dduw wyneb yn wyneb, a

diangodd fy einioes' (Gen. xxxii. 24-31). Yma y cawn
ni wedi hyn ddinas; a Gideon, i gosbi pobl y lle am
omedd cynysgaethu ei filwyr ag mborth, a'u Uaddodd
ac a ddinystriodd eu twr (Barn. viii. 8, 9, 17). Dywedir
i Jeroboam fab Nebat, ' adeiladu Penuel,' a gair a arferir

yn aml am adgyweirio, helaethu, neu gadarnhau lle. Nid
yw ei safle yn adnabyddus yn awr.

PEN'TATEUCH. Yr enw a roddir i bum Ifyfr Moses
yn eu ffurf gasgledig. Gair ydyw o ddechreuad Groeg-
aidd, ac arwydda y Ifyfr pum-cyfrol. Yn yr ysgrifau

Hebraeg g-wna y Pentateuch i fynu un rol neu gyfrol,

wedi ei rhauu i raniadau mwy a Uai. Pa bryd y caf-

odd ei ranu yn bum Uyfr sydd yn auhysbys. Tybia rhai

iddo gael ei ranu felfy yn ddechreuol ; eraill a ofygant
i'r rhaniad gael ei wueud gan y cyfieithwyr Groegaidd

;

ac y mae hyn yn sicr, fod yr enwau sydd wedi cael eu
rhoddi yn gyffredin i'r gwahanol lyfrau o ddechreuad
Groegaidd, ac y cyfeiriant at ranau pwysicaf eu cynwys-
iad. Gelwir y cyntaf yn Genesis, gan y dechreua gyda
hanes cenedHad neu greadigaeth y byd

; yr ail, Exodus,
gan y cynwys hanes ymadawiad yr Israeliaid o'r Aipht

;

y trydydd, Lefiticus, oblegid y rhydd gyfrif am ddeddfau

y gyfundraeth Lefiticaidd
; y nesaf, Numeri, oblegid y

cynwys rif yr IsraeUaid ; a'r olaf, Deuteronomium, gan
ei fod yn ail gyhoeddiad o'r ddeddf

Nid oes dim Ue i amheu nad Moses oedd awdwr y
Peutateuch. Mae genym yr un rheswm dros ei dderbyn
fel ei gyfansoddiad ef ag sydd genym dros dderbyn Ana-
basis Xenophon, Hanes Thucydides, Gommentaries Cesar,
ac Annals Tacitus, fel ysgrifeniadau y gwyr hyn. Dyna
yw traddodiad a chred gyffredinol a diwrtheb yr ludd-
ewon yn mhob oes, a hyny oddiar yr amseroedd boreuaf,
yr un modd ag y mae awdwraeth yr ysgrifeniadau eraUÍ
hyny yn gorphwys ar draddodiad a chred gyffredinol y
cenedloedd yn mhUth y rhai yr ymddangosasant gyntaf
Os ydyw y tystiolaethau dros gredu taw gwaith Moses
ydyw y Pentateuch i gael eu gwrthod, mae yn rhaid i ni
liefyd eu gwrthod gyda golwg ar yr hoU hen weithiau
Uenyddol, Groeg a Lladiu ; ac iii íydd yn aros ond an-

ffyddiaeth ac ansicrwydd cyffredinol mewn perthynas i

fatteríon o'r fath hyn. Gyda golwg ar y Uyfrau a briod-

olir i Moses mae y profion yn wir yn gryfach, a geUir eu

difyn yn eglurach a mwy cyflawn na chyda golwg ar yr
ysgrifeniadau eraiU hyny y soniasom am danynt. Yn y
Ifyfrau eu hunain mae genym goffa amryw weithiau am
Moses yn ysgrifenu y pethau y Uefarir am danynt yn y
Uyfrau, megis yn Exod. xvii. 14; xxiv. 3, 4, 7 ; xxxiv.

27, 28 ; Num. xxxiii. 1-49. Cynwysir hyn yn fwy cyf-

lawn yn Deut. xvii. 18-20 ; xxviii. 58, 61 ; xxix. 19-21,

27; XXX. 10; xxxi. 9-13, 24-26. Ni wna yr adnodau
hyn, mae yn wir, brofi i Moses ysgrifenvi yr oU o'r Pen-
tateuch. EfaUai y cyfeiriai y rhai olaf a adroddwyd
mewn modd neiUduol at Lyfr Deuteronomium, o'r hyn
Ueiaf at ei ranau pwysicaf. Er hyny dangosant fod

Moses yn yr arferiad o ysgrifenu y tfeithiau hanesyddol
a'r deddfau a roddodd i feibion Israel ; ac y mae hyn yn
ei wneud yn fwy credadwy y gaUasai ysgrifenu yr oU o

lyfrau y Pentateuch, yn enwedig pan ystyrir nad oes yr
un ysgrifenydd adnabyddus araU i ba un yn yr hen
amseroedd y priodoUd hwynt, neu pwy araU mewn gwir-

ionedd ydoedd mor debyg o'u hysgrifenu. Efe ydoedd
wedi bod y blaenor yn y cyfan a gymerasai le mewn
cysylltiad â symudiad yr IsraeUaid o'r Aipht hyd nes

iddynt gyrhaedd terfynau Canaan ; a chan i rai o'r

dygwyddiadau hynotaf gymeryd Ue yn y cyfwng, nid

oedd dim yn fwy naturiol nag iddo eu croniclo mewn
ysgrifen. Buasai yn beth syn iawn pe ymfoddlonasai ar

ddim ond hanes cyffredinol am danynt (Horne, Introd.

ii. 575).

Yn Uyfrau hanesyddol canfynol yr H. D. yr ydym yn
taro wrth goffa mynych am y ddeddf Prin yr oedd
Moses wedi marw pan y darfu i'r Arglwydd, wrth
ordeinio Josua i fod yn gaufyniedydd iddo, roddi iddo y
gorchymyn canfynol :

' Yn uuig ymgryfha, ac ymwrola
yn lew, i gadw ar wneuthur yr hoU gyfraith a orchym-
ynodd Moses fy ngwas i ti : na ogwydda oddiwrthi, ar

y Uaw ddehau nac ar y Uaw aswy ; fel y ffynecli i ba le

bynag yr efych. Nac ymadawed Uyfr y gyfraith hon
o'th enau, eithr myfyria ynddo ddydd a nos, fel y ced-

wych ar wneuthur yr hyn oU sydd ysgrifenedig ynddo,
canys yna y Uwyddi yn dy ffyrdd, ac yna y ffyni ' (Jos.

i. 7, 8). Yn viiL 31 cawn yr ymadroddion, ' fel y mae yn
ysgrifenedig yn Uyfr cyfraith Moses;' ac yn adn. 34,

'yn ol y cwbl sydd ysgrifenedig yn Uyfr y gyfraith ;' ac

yn xxiii. 6, ' Am hyny ymwrolwch yn lew, i gadw ac i

wneuthur y cwbl sydd ysgrifenedig yn Uyfr cyfraith

Moses.' Mae yr ymadroddion hyn (ac ymadroddion
cyflredin y gaUwn . eu galw) yn dangos nad oedd ond
ychydig amser er pan fuasai Moses íarw pan yr oedd
Uyfr a elwid yn Lfyfr y Gyfraith yn cael ei dderbyn gan
yr Israeliaid fel un wedi cael ei ysgrifenu ganddo ef.

Mae genym brawf o'r un ffaith mewn cyfnodau ofynol

yn hanes yr luddewon. Yr ydym yn paso heibio y cy-

feiriadau yn y Psalmau ac jn y Diarebion at y gyfraith,

fel rhai heb fod yn ddigon penderfynol i atteb ein hamcan
presenol ; etto ni ddylent gael eu cwbl esgeuUiso. Yn
amser y freniniaeth mae genym goffa pendant am y
ddeddf Gorchymynodd Dafydd ei íab Solomon fel hyn

:

' Am hyny ymnertha, a bydd wi'. A chadw gyfi-aith yr
Arglwydd dy Dduw, i rodio yn ei ffyrdd ef, a'i orchym-
ynion, a'i farnedigaethau, a'i dystiolaethau, fel yr }sgrif-
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enwyd yn nghyfraith Moses, fel y llwyddych yn yr oU a

wnelych, ac i ba le bynag y troech '
(1 Bren. ii. 2, 3). Yn

Ail Lyfr Breninoedd yr ydym yn cyfarfod â'r ymadrodd-
ion hyn :

' Llyfr cyfraith Moses ' (xiv. 6); ' llyfr y gyf-

raith' (xxii. 8, 11); ac yn yr Ail o'r Croniclau, 'llyfr

cyfraith yr Arglwydd ' (xvii. 9) ;
' fel y mae yn ysgrif-

enedig yn nghyfraith Moses ' (xxiii. 1 8);
' fel y mae yn

ysgrifenedig yn y gyfraith yn llyfr Moses ' (xxv. 4); ' yn
01 yr holl gyfraith, a'r deddfau, a'r barnedigaethau, trwy
law Moses ' (xxxiii. 8) ;

' llyfr cyfraith yr Arglwydd, yr

hwn a roddasid trwy law Moses ' (xxxiv. 1 4);
* fel y mae

yn ysgrifenedig yn llyfr Moses' (xxxv. 12),

Yn amser y caethiwed yr ydym yn cyfarfod â'r ym-
adrodd ' fel y mae yn ysgrifenedig yn nghyfraith Moses,

gwasanaethwr Duw' (Dan. ix. 11, 13); ac ar ol dychwel-

iad yr luddewon yr ydym yn cyfarfod â'r un ymadrodd.
Yn Ezra iii. 2 cawn, ' fel yr ysgrifenasid yn nghyfraith

Moses, gwr Duw;' yn vi. 18, 'yn ol ysgrifen llyfr

Moses ;' yn vii. 6, 'ysgrifenydd cyflym yn nghyfraith

Moses, yr hon a roddasai Arglwydd Dduw Israel.' Yn
Nehemiah viii. 1, 3, 8, 14 ni a gawn, 'llyfr cyfraith

Moses ;' 'a hwy a gawsant yn ysgrifenedig yn y gyf-

raith, yr hyu a orchymynasai yr Arglwydd trwy law

Moses;' 'efe a ddarllenodd yn llyfr cyfraith Duw;' ac yn
xiii. 1, 'darllenwyd yn Uyfr Moses.' Yn Malachi iv. 4,

' Cofiwch gyfraith Moses fy ngwas, yr hon a orchymynais
iddo ef yn Horeb i hoU Israel, y deddfau a'r barnedig-

aethau.' Y rhai hyn ydynt bron geiriau olaf yr H. D.

Mae gan y Samariaid y Pentateuch yn yr hen lythyren

Hebraeg, ac mae yn debygol iddynt gael meddiant o

hono oddeutu yr amser yr ydym ni yn awr wedi gyr-

haedd. Yu mhen rhyw dahn o amser (nid ydym yn
penderfynvi pa gymaint) cyfieithwyd ef i'r Groeg, gan
gyfansoddi rhan o'r cyfieithiad eithaf adnabyddus wrth
yr enw Septuagint. Yn Uyfrau'r Apocrypha mae genym
amryw gyfeiriadau at lyfr cyfraith Moses, megis yn
Ecclesiasticus xxiv. 23 ; Baruch ii. 28 ; 1 Maccab. i. 57;

2 Maccab. vii. 30.

Er fod y cyfeiriadau at y ddeddf yn Uiosog yn y T. N.,

yn achlysurol y dywedir iddi gael ei hysgrifenu gan
Moses, oherwydd efaUai fod hyn yn cael ei ystyried yn
ííaith adnabyddus a chydnabyddedig, ac feUy nid oedd
gan hyny un achos dweud hyny. Mewn Uawer o adnodau,
fodd bynag, mae hyn yn gynwysedig, megis pan sonir am
daui fel cyfraith Moses ; ac yn y manau canlynol enwir
hi yn bendant: Marc xii. 19, 26; Luc xxiv. 27, 44; loan
i. 45; V. 45-47; 2 Cor. iii. 15.

Mae y íath restr o gyfeiriadau—mor foreu, mor ddidor,

a hirfaith—at lyfr neu fatter a ysgrifenwyd gan Moses,
efaUai heb ddim tebyg iddo gyda golwg ar awdwraeth
unrliyw hen lyfr araU, Groeg neu Ladin. Nid ydynt i

gyd i gael eu hystyried fel awdurdodau annibynol. Mae
rhai honynt i'w priodoH i'r hen awdurdodau. Ond mae
y coffa parhaus am danynt yn y modd y gwneir, yn
dangos y grediniaeth gyffredinol a ffynai ; ac nid oes y
prawf Ueiaf i'r ffaith ei hun, fel y cyfryw, gael ei hamheu,
neu fod ar ryw amser gred wrthwynebol.
Am y dyb a ffynai yn mhUth yr luddewon ar y matter

hwn mae genym dystiolaeth bendant Josephus yn ei lyfr

yn erbyn Apion. Wrth son am lyfrau'r luddewon, 'y
rhai yn briodol a gredir eu bod yn ddwyfol,' dywed :

' O
honynt perthyn pump i Moses, y rhai a gynwysant ei

ddeddfau a'r traddodiadau am ddechreuad dynolryw hyd
at ei farwolaeth ef ' (Uyfr i. 8).

Rhaid cyfaddef hefyd na ddynoda yr ymadroddion a
goff'hausom o'r Testamentau Hen a Newydd, a'r Apocry-
pha, bob amser yr oU o'r Pentateuch, a Uyfr Genesis yn
gynwysedig ; ond nid ydynt yn angenrheidiol yn dynodi
Uai. Y tebygoh'wydd yw fod iddynt yr ystyr yma mewn
amryw, efaUai lawer o fanau. Yn y T. N. ymddengys
yn eglur fod y geiriau cijfraith a chjfraüh Moses yn cael

eu defnyddio fel darluniad o ddospartli o lyfrau, megis
yn Matt. v. 17; vii. 12; Luc xxiv. 27, 44; Act. xxiv. 14;
xxviii. 23.

Tra y golygwn nad oes un Ue i amheu i'r Pentateuch
gael ei ysgrifenu gan Moses, yr ydym yn cyfa&def yn
rhwydd fod rhai ychwanegiadau wedi cael eu gwneud
atto gan ryw ysgrifenydd araU. Nid yw hyn, fodd bynag,
yn fatter o syndod gyda golwg ar lyfr mor hen, yr hwn,
fel canlyniad o hyny, sydd wedi paso trwy gynifer o

ddwylaw. O'r cyfryw natur y geUir cyfrif hanesion byr-

ion mewn perthynas i'r cyfnewidiad yn enwau Uefydd,
neu ryw amgylchiadau dygwyddiadol eraiU, megis Gen.
xii. 6 ; xiii. 7 ; xiv. 1 4 ; xxiii. 2 ; xxxv. 1 9 ; cymeriad
Moses am addfwynder (Num. xii. 3); hanes ei farwol-

aeth a'i gladdedigaeth (Deut. xxxiv). Ofer ydyw ceisio

gwneud allan pwy ychwanegodd y pethau hyn.

PEN'TECOST. [GwEL.]
PE'OE. [Abarim ; Baal-Peor.]
PERAROGL, yr hyn rydd arogl hyfryd. Yn y Dwy-

rain defnyddid peraroglau i arwyddo parch mawr (Dan.

ii. 46); ac ar ymweUadau yr oedd perarogU gwahodd-
edigion yn arwydd o ganu yn iach iddynt. Yr oedd gan
yr Hebreaid ddau berarogl santaidd, un o olew, a'r UaU
o arogldarth (Exod. xxx. 23-38). Yr oedd Uawer a
wnelent â pherarogU cyrph meirwon, diUad, gwelyau, &c.

(Gen. xxvii. 27; Can. iii. 6; Ps. xlv. 8; Diar. vii. 17.)

[Eneinio.]

PERFFEITHRWYDD yw— 1. Cyflawn addfedi-wydd
ffrwyth (Luc viii. 14). 2. Y pethau mwyaf rhagorol ar

y ddaiar, megis anrhydedd, cyfoeth, pleser, dysgeidiaeth

;

a gweled diwedd ar hyn ydyw gweled pa mor annigonol

ydyw pob peth ond Duw i ddiwaUu angenion enaid an-

farwol (Ps. cxiv. 96). 3. Egwyddorion uchaf a mwyaf
anhawdd y ffydd Gristionogol (Heb. vi. 1). 4. Cyflawn
fesur a graddau rhagoriaeth santeiddrwydd, neu dded-

wyddwch (2 Cor. xiii. 9). Cael aUan y Goruchaf i ber-

ffeithrwydd ydyw adnabod yn gyflawn ac amgyffred ei

hoU ragoriaethau dirif a diderfyn (Job xi. 7). Pe buasai

perffeithrwydd yn gyrhaeddadwy trwy yr offeiriadaeth

Lefiticaidd, gwuaethasid iawn gwirioneddol dros bechod,

a sicrhausid santeiddrwydd a dedwyddwch tragywyddol

dynolryw trwy aberthau a seremoniau eraiU yr H. D.

(Heb. vii. 11). Perffeithio y saint yw cryfhau eu gras-

usau, a'u gwneud yn fwy gweithgar, hyd nes byddont
yn berffaith santaidd, heb y gweddiUion Ueiaf o anmlier-

ffeithrwydd pechadurus (Eph. iv. 11, 13).

PER'GA, dinas yn PamphyUa, ar yr afon nofiadwy

Cestrus, yn agos i'r lion, ar esgynfan, y sefai teml Diana.

Yr oedd yn enwog fel Ue genedigol ApoUouius, y geomet-

rician hynodfawr. Yma y darfu Paul a Barnabas bre-

gethu fwy nag unwaith (Act. xiii. 14 ; xiv. 25). Nid yw
yn bresenol yn Ue o un pwys ond ar gyfrif ei ddadfeilinu.

Yr oedd Pero-a araU yn Epirus.
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PER'GAMUS, dinas yn Mysia, yn ngoiilewin Asia

Leiaf, o gylch chwech neu saith ystad o'r môr. Am o

gylch 150 o flyneddau—sef o c.c. 283 i 134—bu yn brif-

ddinas teyrnas gryn fawr, dan lywodraeth olynol tywys-

ogion perthynol i deulu Attalus. Yr oedd yn sedd

llenyddiaeth a chelíyddydau, ac yn enwog ar gyfrif ei

llyfrgell, yr hon, meddir, a gynwysai 200,000 o gyfrolau.

Gan nad oeddid etto Avedi dechreu gwneud defnydd o'r

planigyn papyrus i ysgrifenu arno, defnyddid crwyn

defaid a geifr, wedi eu glanhau a'u parotoi i'r dyben hyn,

ar gyfer ysgrifau, a dygwyd y gelfyddyd o'u parotoi i'

r

fath berffëithrwydd yn Pergamus fel y galwyd hwynt
yn pergamenea neu parchment. Gadawodd Attalus II.,

brenin olaf Pergamus, ei deyrnas yn ei ewyllys i'r Rhuf-

einiaid, y rhai a'i gwnaethant hi yn dalaeth Rufeinig o

dan yr enw Asia Propria. Parhaodd y llyfrgell yn Per-

gamus ar ol i deyrnas Attalus goUi ei hannibyniaeth, hyd
nes i Anthony ei symud i'r Aipht, a gwneud anrheg o

honi i Cleopatra.

Yr oedd Pergamus yn sedd un o saith eglwys Asia, at

PEÍÌOAMUS.

y rhai y danfonodd lesu Grist genadwri trwy ei was
loan. Er ei fod yn ei beio am ainryw bethau, etto can-
inola hi am ei íFyddlondeb a'i diwydrwydd yn nghanol
erledigaeth, ac mewn dinas Ue yr oedd ' gorseddfainc
Satan' (Dat. ii. 12-17). Yr oedd yn Pergamus deml
enwog i ..áísculapius, a mawr gyrchu iddi, ac mae yn
debygol yr addohd ef yno, fel mewn manau eraill, ar lun

i sarff fyw a borthid yn y deml, ac a gyfrifìd ei duw. Am
hyn gelwid ^sculapius yn dduw Pergainos, ac yn
árgraphedig ar yr arian wneid yno ymddengys gyda
gwialen amgylchynedig gan sarph. Gan y sonir yn Dat.
xii. 9 ' am y ddraig fawr, yr hen sarph, yr hon a elwir
diafol a Satan,' efallai fod cyfeiriad yn y genadwri at
eghvys Pergamos ac addohad y sarph, yr hwn arferid yn
y ddinas hono (Rosen. Geog. iii. 13).

Gelwir Pergamus yn awr yn Bergamo, a pharha i gadw
llawer o oHon ei gorwychder cyntefig. Mae yn gyfleuedig
ar gyrau gwastad-dir eang a ffrwythlon, trwy yr hwn y
rhed yr afon Caicus, ac wrth droed y mynydd ar gopa yr
hwn y saifyn bresenol ddadfeihau ei hen wersyllfan. Dy-
wed y Parch. Mr. Arundell : 'Mae y boblogaeth bresenol

dros 15,000, o ba un mae 1500 o Eoegiaid, 200 o Armen-
iaid, y rhai a feddant eglwys, ac ogylch 100 o luddewon,

y rhai sydd ganddynt synagog ;' ond dywed Mr. Ladd,
cenadwr Americanaidd :

' Cynwysa y boblogaeth 6000
o Roegiaid, 5000 o Dyrciaid, 200 o Armeniaid, a nifer

llai luddewon'—un esampl o lawer o'r ychydig ddi-

byniaeth sydd i gael ei osod ar y cyfrif roddir o boblog-
aeth dinasoedd y Dwyrain. Mae hynafiaethau Pergamus
yn Uiosog, ac y mae rhai o honynt yn fawrion a gorwych.
Mae muriau tai Tyrcaidd yn llawn gweddiUiou marmor,
ynghyd ag addurniadau o gelf-waith Groeg yn ei pher-
tfeithrwydd mwyaf. Un o'r dadfeiUau mwyaf dyddorol
yw hen eglwys o faintioU dirfawr, ond yn awr gan
mwyaf yn garneddau, ond un rhan o'r hon a ddefnyddir
gan y Groegiaid fel eglwys, ac a ehvir eglwys Sant loan,

tra y defnyddir rhan arall fel ystabl, ac at ddybenion isel-

wael eraiU. Perai dirfawr faintioU yr eglwys hon , anghym-
wys fel y rhaid ei bod ar gyfer pregethu, i ni gasglu na
wnai ei hadehadau na'i chynuUeidfaoedd berthyn i gyfiiod

hen iawn a phur o Gristionogaeth, pan yr oedd yr aUor
yn fwy amlwg na'r pulpit, a phan y gwuai seremoniau
ysplenydd i daro y Uygad gymeryd Ue annerchiadau syml
ond grymus i'r deaU, y gydwybod, a'r galon [Amer. Miss.

Her. 1839, tudal. 228 ; 1856, tudal. 46 ; ArundeU, Seven
Ghurches of Asia, 290; Bib. Sac. viii. 874).

PERLAU, sylweddau prydferth, celyd, crynion, dys-

glaer, a geir yn y rhan dewaf a inwyaf cigog o'r oestrys.

Maent yn cyfranogi o natiu- calch, a thebyg i sylwedd y
gragen, ac yn gyuwysedig o nifer o haenau crynion fel y
rhai sydd yn gwneud winwyn i fynu. Ymddengys taw
cynyrch afiechyd ydynt, ac y ffui-fir hwynt gan ryw wlyb-
yrwch Uyslyd a ddianc o ryw ran o'r creadur. Y maent
wedi bod erioed yn rhan addurnol o wisg, ac ymddengys
i'r arferiad o'u pysgotta gael ei dechreu yn foreu iawn.

Enwa PUny amryw fanau Ue yr oeddynt i'w cael yn ei

amser ef. Mae ynysoedd Bohrein, yn nghiüfor Ormus,
a chulfor Manaar, ychydig beUder oddiwrth forlan Ceylon,
wedi bod yn hir yn enwog am rif a rhagoriaeth y perlau

a geir ynddynt. Y rhai hyn ydyw prif berl-bysgodfeydd

y byd {Edin. Encyc. \. 700 ; xvi. 344, 346).

Er y ceir y gah perlau yn y C. S. o Job xxviii. 18

{gahis yn y C. C), mae yn amheus iawn pa un ai hyny
ydyw ystyr î^*;jj, y gair a ddefuyddir yno. Rhydd Ge-
senius fel ei ystyr priodol iâ, ac fel yr arferir ef yn fiìgui'ol

' grisial, yr hwn sydd yn debyg i iâ, ac niewn gwirionedd
a gyfrifid yn iâ' (154). Yn y T. N., fodd bynag, ceir y
gair fi.apyapÍT>]í, perì, amryw weithiau, ac yn gyffredin

defnyddir ef yn fiîgurol. Dywed ein Harglwydd yn ei

bregeth ar y mynydd :
' Na theflwch eich geraau (C. S.

perlau) o flaen moch ' (Matt. vii. 6); ac ar achlysur arall

dywed: "Cyffelyb yw teyrnas nefoedd i farchnattawr yn
ceisio perlau teg; yr hwn, wedi iddo gaffael un perl

gwerthfawr, a aeth ac a werthodd yr hyn oU ag a feddai,

ac a'i prynodd ef' (Matt. xiii. 45, 46). Yn nghyffel-

ybiaethau gorwych Llyfr y Datguddiad ceir perlau yn
eael eu henwi mewn amryw fanau (xvii. 4 ; xviiL 12

;

xxi. 21). Yr unig adnod íle yr enwir hwynt heb fod yn
ffigurol yw 1 Tim. ii. 9, ac y mae y son am danynt yno
yn dystiolaeth o du un ffaith bwysig, nad oedd y dych-
weledigion cyntaf at Gristionogaeth wedi eu cyfyiigu i

i dlodion y byd hwn—ffaith a ga ei chadarnhau yn
mheUach gan 1 Pedr iii. 3, 4.
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PERSIA—ar y cofgolofnau, Parsa—ydoedd enw
gwreiddiol tiriogaeth o faintioli cymedrol. Yn ei ystyr

priodol a mwy cyfyngedig, arwydda Persia wlad enedigol

Parsse, yr hon yn debygol ydyw y dalaeth a elwir Persis

gan yr hynafiaid, a Fárs gan bobl yr oes bresenol ; ond
ymddengys y cynwysai Persis (D"lS), a'i ystyried fel

teyrnas y Persiaid wedi ei darostwng gan y Mediaid, yr

hoU wlad ar y dehau i fynyddoedd ac anialwch Media, a

chan gynwys Susiana, Carmania, a Gedrosa, yn gystal a

Phersia briodol. Yn amgylchedig, oddigerth ar lan y
rnôr, gan fynyddau bron anmhosibl i fyned rhyngddynt
neu drostynt, yr oedd yn anhawdd cyrchu iddi. Darlunir

y drysau neu y bylchau rhwng Media a Phersia fel cym-
oedd mor guUon a dolenawl, ac mor serth a geirwon, fel

ag i rwystro un fyddin i fyned yn ei blaen, os na fyddai y
Uwythau cymydogaethol yn foddlon i roddi caniattad idd-

ynt. ran tfurf yr oedd Persia bron yn hirgul bedwar
ochrog, gan fod ei lled yn Uawer llai ar hyd lan y culfor

nag yn nghanol y wlad, lle y gwnai bron gynwys Car-

mania. Rlienid hi oddiwrth Media gan fynyddoedd bron

cydredog â'r môr, ac oddiwrth Carmania gan anialwch.

Mae y tri gradd o level a geir yn Persis, yn gystal ag yn
Susiana, wedi cael eu nodi gan Strabo. ' Yn ei natur a

hinsawdd yr awyr, mae y diriogaeth hon,' medd ef, 'yn

driphlyg ; mae y rhan arforawl yn grasboeth a gwyntog,
ac yn ddifíygiol iawn mewn fíì'wyth, oddigerth dates.

Mae y wlad uwchlaw hyny yn wastad a ffrwytlilon, ac

ynddi ddigou o borfa dda i anifeihaid, ac amlder o afon-

ydd a Uynoedd. Y drydedd ran sydd tua'r gogledd, ac y
mae hon yn auafaidd a mynyddig

;
yn ei heithafion mae

y rhai a fagant gamelod. Ei hyd mwyaf o'r Caspian

gates i ryw fanau uchel yn y mynydd-gadwyni cyferbynol

ydyw 1000 o filltiroedd, ond yn y rhanau culaf nid yw
dros 250 o filltiroedd o hyd. Ei lled, yn y canol rhwng
y ddavx for, o Susa i Persepohs, sydd 525 o fiUtiroedd, ac

oddiyno i derfynau Carmania 200 o filltii'oedd.' O'r

ychydig ddiuasoedd yn Persis a enwir gan yr hynafiaid,

Persepohs, dinas freninol breninoedd Persia, ydyw yr

enwocaf ; ac yr oedd Pesargadae, un arall o'r dinasoedd

breninol, a chladdfa y breninoedd, a lle y cedwid eu
trysoi-au, yn gyfleuedig tua'r gogledd-ddwyrain, heb fod

yn mhell o Persepohs, ac yn agos i bentref presenol

Murghab. Yr oedd Persis, fel talaeth ynwahanol oddi-

wrth Elymaîs, yr hon a boblasid gan hil Semitaidd. Cyn-
wysai Elymaîs, tarddiad Groegaidd o Elam, mewn amser-

oedd diweddar o leiaf, y rhan hono yn unig o'r morlan yr

hon a orwedd rhwng yr Eulseus neu Kerah, ac Oroatis

neu Arosis Arrian. Ond rhaid fod trigohon Persia wedi
dyfod o'r dwyrain, fel yr amlyga eu hiaith foreuol yn
eghir, ac niae yn debygol iddynt fod mewn meddiant o'u

gwlad newydd wyth ganrif cyn Crist. Rhenid yr ymsef-

ydlwyr cyntefig i ddeg dosparth neu caste—tri pendefigol,

tri amaethyddol, a phedwar bugeiHol. Y Pasgaradíe
oedd y llwythau pendefigaidd, ac iddynt y perthyuai
cartref breninol yr Achaemenidse. ' O'r hen amser,' medd
Darius ar graig Behistun, ' mae ein hil ni wedi bod yn
freninoedd. . . . Y mae wyth o'"n hil ni wedi bod yn
freninoedd o'm blaen i : myfi yw y nawfed.'
Ond mewn ystyr eangach neu lywodraethol yr ydym i

ddeall wrth Persia yr ymerodraeth fawr Medo-Persiaidd,
yr hon a ymestynai o Fôr y Canoldir i'r Indus, ac o'r

India i'r Aipht, gan gynwys yr oU o Asia Orllewinol

(Ezra iv. 5, 6 ; Esther i. 3, 6). Phenid yr ymerodraeth
hon, yn ol Herodotus, i ugain o dalaethau, ac y mae Llyfr

Esther yn son am 127 o dalaethau. Ar graig Behistuu

mae y cofnod breninol fel hyn :
—

' Medd Darius,' " Trwy
ras Ormazd yr wyf fi yn frenin ; Ormazd a roddodd i mi
ymerodraeth." Medd Darius y brenin,' "Dyma y gwled-

ydd sydd wedi syrthio i'm dwylaw ; trwy ras Ormazd yr

wyf wedi dyfod yn frenin arnynt, Persia, Susiana, Baby-
lonia, Assyria, Arabia, yr Aipht

; y rhai perthynol i'r

môr, Sparta ac lonia ; Armenia, Cappadocia, Pai-thia,

Zarangia, Asia, Chorasmia, Bactria, Sogdiana, y Sacae, y
Sattagydes, Arachosia, a'r Meciaid, y cyfanswm yn dair

ar hugain o wledydd."

Mae y fí'ug-chwedlau Groegaidd ynghylch hanes boreuol

Cyrus, sylfaenydd y Uywodraeth fawr hono yn gyfryw ag

y gelhr yn ddiogel eu gwrthod fel rhai anheLlwng o

grediniaeth. Achíemenes, y tad-enw breninol, ydoedd
efaUai arweinydd yr ymfudiad Persiaidd olaf. Ym-
ddengys yn ol tystiolaeth y cofgolofnau iddo ef gael ei

ganlyn gan Teispes, ac yntau gan Cambyses I., ac yntau

gan Cyrus, ac yntau gan Cambyses II., ac yntau gan
Cyrus II., neu Fawr, gorchfygydd Media, a sylfaenydd yr

ymerodraeth fawr hon. Yr ymadrodd darluniadol ar y
cyntaf, neu yn uniongyrchol ai' ol uniad gorfodol y ddwy
genedl, yw 'Mediaid a Phersiaid' (Dan. v. 28; vi. 8;

Esther X. 2), ond dan deyrnasiad Xerxes daw yn Persia

a Media (Esther i. 3, 18, 19). Gelwir y mUwyr a ores-

gynasant Groeg gan Thucydides yn Fediaid ; a chyfieithir

Mediaid y copi Hebraeg yn Jer. xxv. 25, yn Persiaid yn

y Septuagint. Un o weithredoedd cyntaf Cyrus oedd

ychwanegu Lydia at ei fuddugohaethau ; ac efe a war-

chaeodd ar Babilon, ac a'i cymerodd. Oblegid ei gydym-
deiralad âg undduwiaeth dangosodd garedigrwydd ar

unwaith i'r caethion Iu.ddewig, addolwyr, fel efe ei hun,

un Duw ; ac yr oedd hen brophwydoliaeth wedi rhag-

fynegi y cyfryw hynawsedd. Dywedodd Jeliofah am
Cyrus (Esa. xUv. 28), ' Fy mugail yw, ac efe a gyflawna

íÿ hoU ewyUys
;
gan ddywedyd wrth Jerusalem, Ti a

adeiledir, ac wrth y deml, Ti a sylfaenir. . . . Fel

hyn y dywed yr Arglwydd wrth ei eneiniog, Cyrus.'

Mewn cydgordiad â'r cyfryw ddywediadau cyhoedda yr

hanesydd : 'Ac yn y flwyddyn gyntaf o deyrnasiad Cyrus

brenin Persia (fel y cyflawnid gair yr Arglwydd yr hwn
a ddywedwyd trwy enau Jeremiah), yr Arglwydd a gyft'-

rodd yspryd Cyrus brenin Persia, fel y cyhoeddodd efe

trwy ei hoU freniniaeth, a hyny mewn ysgrifen, gan
ddywedyd, Ac fel hyn y dywed Cyrus brenin Persia,

Arglwydd Dduw y nefoedd a orchymynodd i mi adeiladu

t iddo yn Jerusalem, yr hon sydd yn Judah. Pwy sydd

yn eich mysg chwi o'i hoU bobl ef? Yr Arglwydd ei

Dduw fyddo gyd ag ef, ac eled i fynu ' (2 Cron. xxxvi.

22, 23). Dychwelwyd y Uestri santaidd trwy haehoni y
brenin, a darfu y fintai gyntaf o'r alltudion gychwyn yn

fuan ar ol hyn tua gwlad eu tadau (Ezra i.) Ar ol

teyrnasiad orwych o naw mlynedd ar hugain bu farw

Cyrus, trwy, mae yn debygol, ei ladd mewn brwydr â'r

Massagetíe, a chanlynwyd ef gan ei fab ei hun Cambyses

—ar y cofgolofnau Kabujiya—gosodwyd yr m yn yr enw
gan y Groegiaid. Adeiladwyd bedd Cyrus yn Pesargadaì,

fel y man yr enniUasai y fuddugoliaeth goronawl hono
' ár y Mediaid yr hon a'i gaUuogodd i ychwanegu y rhei'ny

at ei bobl ei hun, ac yr oedd wedi cael ei adeiladu yn ol
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cynllun gwir Bersiaidd, gan ei fod yn dwr o faintioli

cyffredin a chadarn yn y gwaelod, a chynwysai gell er

cadw gweddillion y meirw, ac ar ei ben yr oedd nen, a

drws bychan yn arwain i mewn iddo. Yr oedd bron yn
guddiedig mewn fforest o goed tew, a chynwysai, pan y
chwiliwyd ef gyntaf trwy orchymyn Alexaüder, orwedd-

fainc, arch gareg, bwrdd, cwpanau aur, a Uawer o wisg-

oedd wedi eu haddurno gan feini gwerthfawr ; ond yr

oedd wedi cael ei yspeilio cyn iddo dalu ei ail ymweliad,

wrth ei ddychweliad o Bactria, er gwaethaf corph o'r

magi, a appwyntiasid i'w diogelu. Dywedir taw ystyr

yr argraph yn iaith Persia ydoedd hyn :
' Myíi, ddyn,

ydwyf Cyrus, yr hwn a ennillodd yr ymerodraeth i'r

Persiaid, ac a deyrnasodd dros Asia. Paid, gan hyny, a

cheníìgenu wrth y gofgolofn hon i mü' Mae y darluniad

a roddid o'r adeiîad gan hen ysgrifenwyr, megis AiTÌan,

yn cyfatteb i'w ymddangosiad. Ond mae yr argraphau

wedi cael eu deongh gan Grotefend a Lassen, a chan yr

olaf darllen fel hyn—Adam Qurus Kshâjathiva Hakhâ-
manisija—Myfi yw Cyrus, y brenin, yr Achgemenian.

Hynodid teyrnasiad Cambyses gan oresgyniad dirfawr

o'r Áipht, yn ystod yr hwn y goddiweddwyd ei fyddin

gan drychinebau dychrynllyd. Pan adawodd Cambyses
Persia ar ei filwriaeth i'r Aipht, cyflwynodd lywodraeth y
wlad i Patizithes, un o'r prif magi, yr hwn oedd ganddo
frawd a debygai i Smerdis, mab Cyrus. Cyrhaeddodd
Patizithes wybodaeth am farwolaeth Smerdis, yr hon oedd
wedi ei chadw yn guddiedig oddÌAvrth y cyhoedd ; ac yn
gwybod fod gormes a gwastrafí" Cambyses wedi myned
yn annyoddefol, beiddiodd, gan hyny, osod ei frawd ar

yr orsedd fel y gwir Smerdis, a pherodd iddo gael ei

gyhoeddi gan genadau a ddanfonwyd i'r dyben hyny
trwy yr hoU ymerodraeth. Cambyses, er y teimlai yn
fíyrnig wrth weled y cyhoeddwr allan ar y fath neges, a
fu yn ddigon doeth ac ystyriol i barchu ei gymeriad
cysegredig. Ond darfu iddo, fodd bynag, ei hoH yn
fanwl, ac ymoíyn â Prexaspes ynghylch y sicrwydd o

farwolaeth ei frawd, oherwydd pa un y cymerai arno

ofidio gyda didwylledd ymddangosiadol. Oddiwrth y
gofyniadau hyn ymddangosai yn eglur fod y gwir Smer-
dis wedi marw, ac mai trawsfeddianydd gorsedd Persia

ydoedd Smerdis y magian. Gyd â'r gobaith o'i ddi-

feddianu ef yn fuan, gorchymynodd Cambyses i'w fyddin

ddychwelyd ar unwaith i Persia. Ond nid ydoedd ef i

weled y wlad hono mwyach ; oblegid wrth fyned ar gefn
ei geffyl, Uithrodd ei gleddyf o'r wain, a thrywanodd ef

yn farwol yn ei forddwyd.
Ymddangosai marwolaeth anamserol Cambyses, absen-

oldeb y fyddin o brifddinas yr ymerodraeth, ac anghred-
iniaeth y pendefigion gyda golwg ar farwolaeth Smerdis,
fel yn addaw i'r magian y byddai ei drawsfeddiant yn
llwyddianus, ac y cai ei oddef yn heddychol i eistedd ar

orsedd Cyrus, dan y ffuantedd o'i fod yn wir fab iddo.

Gelwir y trawsfeddianwr hwn, sef Smerdis Herodotus ac
Orapastes Justin, yn Mardus gan ^Eschylus, a chan
Ctesias yn Sphandadates, ansoddair Zend, ac nid enw

;

ar y cofgolofnau gelwir ef yn Gaumata neu Gaumates

—

Gometes Trogus Pompeius. Smerdis yw ffurf Roeg
Bardis, neu Bartius. Haerir gyd â'r tebygolrwydd
mwyaf taw y Smerdis yma ydoedd yr Artaxerxes a enwir
gan Ezra, a'r hwn a rwystrodd adgyweiriad Jerusalem.
Golyga rhai taw gwrthryfel Mediaidd ydoedd trawsfedd-

iant y magian hwn ; cysyllta eraiU ef âg ymdrech i ad-
feryd hen gredo y magi, neu yr hyn a eilw Darius y
Gorchfygwr 'y Celwydd.' Parhaodd y trawsfeddiant saith

mis, a Uethwyd ef gan gyduniad pendefigion Persia, y
rhai a wnaethant Darius yn frenin. Mae Darius ei hun
wedi ysgrifenu hanes yr ymdrech fel y canlyn :

' Medd
Darius y brenin, nid oedd wr, na Phersiad na Mediad,
nac un o'n teulu ni, yr hwn wnai ddifeddianu y Gaum-
átes hwnw, y Magian, o'r ymerodraeth. Ofnai y wlad-
wriaeth ei wrthwynebu. Gwnai yn aml annerch y
wladwriaeth, yr hon a adwaenai yr hen Bartius ; am
hyny annerchai y wladwriaeth, gan ddywedyd, " Cymer-
wch ofal, rhag iddi ymddwyn tuag attaf fi fel pe na
byddwn Bartius, mab Cyrus." Nid oedd neb i'w gael

yn ddigon dewr i'w wrthwynebu
;
yr oedd pob un yn

sefyll yn ufudd o gwmpas Gaumátes, y Magian, nes i mi
wneud fy ymddangosiad. Ar y degfed dydd o'r mis,

Bágayádish, dyna'r amser pan, gyd â'r dynion oeddynt
ewyllyswyr da i mi, y lleddais y Gaumátes, y Magian,
a'r prif bobl a'i canlynent. Yn y twr a elwir Siktakliotes,

yn rhan o Fedia, a enwir Nisaìa, yno y Ueddais ef ; difedd-

ienais ef o'r ymerodraeth. Trwy ras Ormazd y daethum
yn frenin; Örmazd a roddodd i mi y deyrnwialen. Medd
Darius y brënin, " Y goron a drawsgymerasid oddiar ein

hil ni, hono wnaethum adfeddianu ; sefydlais hi yn gad-

ai'n ; megis yn y dyddiau gynt, felly y gwnaethum inau.

Gwaherddais y seremoniau a ddygasid i arferiad gan
Gaumátes, y Magian. Ail sefydlais ar gyfer y wladwr-
iaeth y caniadau a'r addoliad aberthol cysegredig, ac

ymddiriedais hwynt i ofal y teuluoedd ag y darfu Gau-
mátes, y Magian, eu hymddifadu o'r swyddau hyny.
Sefydlais yn gadarn y fleyrnas, Persia a Media, a'r tal-

aethau eraiU, megis yn y dyddiau gynt ; felly adferais

yr hyn oedd wedi cael ei gymeryd ymaith. Trwy ras

Ormazd y gwnaethum i hyn. Llafuriais hyd nes cyf-

lavFn sefydlu ein teulu ni, megis yn y dyddiau gynt.

Llafuriais, trwy ras Ormazd, fel na chai Gaumátes, y
Magian, gymeryd lle ein teulu ni." '

' Ein teulu ni '—^yt llywodraethol—a orchfygodd fel hyn bob cydymgeis-
ydd, a hoff obeithiai am allu anghyfnewidiol, fel pe gan-

ddo ef yn unig yr oedd hawl ddwyfol i deyrnasu.

Darfu Darius Hystaspes—Darayawish Yishtaspa—ar

ei esgyniad i'r orsedd, gadarnhau gorchymynion Cyrus
mewn perthynas i'r luddewon, a chafodd teml Jerusalem
ei gorphen yn y chweched flwyddyn o'i deyrnasiad. Ond
arweiniodd ei oresgyniad o Poeg i frwydr hynodfawr
Marathon, ac ar ol teyrnasiad amrywiol-lun o un mlynedd
ar bymtheg ar hugain bu farw, yn nghanol parotoadau

adnewyddedig yn erbyn Europe. Canlynwyd ef gan Xer-
xes—Khshayarsha. Casglodd Xerxes yn uniongyrchol

fyddin ddirfawr ynghyd. Fe gododd ei filwyr, fel ei dad
Darius, oddiar yr hoU gyfandir mawr a gydnabyddai
lywodraeth Persia. Fel hyn y dywed y prophwyd Dan-
iel am dano :

' Ymgadarnhaodd ef yn ei gyfoeth, fel y
cyfododd efe bawb yn erbyn teyrnas Groeg' (xi. 2).

Dywed Herodotus, 'Pa ddinas yn Asia na wnaeth ef

ei harwain yn erbyn Groegî Pa ddyfroedd, oddigerth

afonydd mawrion, a ddiyspyddwyd gan ei fyddinoedd ?

Cynysgaethai rhai o'r bobl ef â Uongau (ac y mae y cyfan

wedi cael eu cyfrif yn 3000), cyfodai eraiU filwyr traed,

ac eraill fìlwyr ceffylau. Darbodai rai foddion i gario ei

geffylau a'i filwyr, neu longau hirion i wneud pontydd





[üü]

lül

|S!



PERSIA. 457 PERSIA.

dros afonydd, tra y dygai eraill gyflawnder o ymborth a

llestri i'w gario.' Lle cyfarfod yr arfogion mor-filwr-

iaethus hyn ydoedd Eloîus, yn Chersonesus Thracia.

Oddiyno y daufonodd finteioedd o honynt i gyflawni y
gorchestwaith dirfawr o dori camlas trwy fynydd Athos,

neu yn hytrach y Uaiu gul o dir o'r tu cefn iddo. Gwnai
y minteioedd hyn weithio bob yn ail ar adegau gosod-

edig, a goifyddid hwynt i weithio âg ergydion y chwip,

yn ol disgyblaeth filwraidd y Persiaid. Yr ^dd y filwr-

gyrch ei him yn arddangosiad ynfyd o'r TOlchder a'r

gwag-rodres yn mha rai yr ymhyfryda breninoedd y
Dwyrairi. Mae Lieutenant Wolfe wedi cael allan olion

amlwg o'r gainlas, ac y mae awdurdod Herodotus a
Thucydides wedi cael ei chadarnhau yn gyflawn a gor-

phenol yn erbyn pob rhesymiad ac amcan-dyb. Gellir

dilyn y gamlas yn awr yu groew i'r gul-llain o Gulfor

Monte Santo i Bay Esso, yn Nghulfor Contessa, gyd â'r

eithriad o yn agos i 200 o latheni yn y canol. Mae y
pellder a gloddiwyd ynghylch 2500 o latheni ; ac y mae
Colonel Leake yn cyfiawuhau Xerxes am dori y gamlas,
gan fod morio o gwmjjas Mynydd Athos mor beryglus.

Ar ol i Xerxes orphen ei barotoadau, dechreuodd ei

daith o Susa, yughyd â'r fyddin a âi gyd âg ef o Persia,

Cyrhaeddodd y fyddin Abydos, ar forlau Asiaidd yr
Helespout. Yma y boddiodd Xerxes ei ddymuniad i

edrych dros y wlad a thros ei arfogion tir a môr, yn eu
helaethrwydd gorfawr. Yr oedd wedi cael ei gosod ar

esgynfan orsedd o farmor gwyn, oddiar ba un y dywedir

y gallai weled y myrddiynau o filwyr, a'r dyrfa hon o

longau ar yr un olwg, ac iddo hefyd gael yr hyfrydwch
o weled brwydr forawl, yn yr hon y bu y Phoeuiciaid yn
fuddugwyr. Ar wastadedd Doriscus, fel Ile cyfleus at

yr amcan, penderfynodd Xerxes drefnu a rhifo ei filwyr.

Gwnaeth hyn trwy yn gyntaf gasglu 10,000 o wyr, ac

amgau â muriau yr arwynebedd cywir y ceid eu bod yn
sefyll arno. Derbynid i mewn i'r cyntedd amgauedig
hwn gyrph olyuol o 10,000 o wyr, hyd nes rhifwyd yr
hoU fyddin. Ÿmddengys taw nifer y milwyr tir, yn ol

Herodotus, ydoedd 1,700,000. Heblaw y rhai hyn, yr
oedd 80,000 o geftylau a rhyfel-gerbydau, a chamelod yn
cael eu marchogaeth gan 20,000 o filwyr. Yr oedd y
milwyr tir hyn yn gynwysedig o ddyniou perthynol i

chwech a deugain o genedloedd. Gwnaeth wyth cenedl
arall ei gynysgaethu â Ilyuges, yr hon oedd yn gyfan-
soddedig o 1207 o tríremes (Ilestri â thair rhes o rwyfau
ar bob ochr), a 3000 o lestri llai

; yr oedd yn mhob
tríreme 200 o rwyfwyr a deg ar hugain o ddynion yn
medru ymladd, tra y cariai pob un o'r llestri ysgafnach
bedwar ugain o ddynion. Yr oedd y môr filwyr yn
517,010 o wyr. Ymddengys felly fod yr holl fydcíin, ar
dir a môr, yn gynwysedig o 2,317,610 o filwyr. Yr oedd
y rhai a weinyddent iddynt, megis morwyr a chaethion,

yn mron mor lliosog a'r rhyfelwyr, ac felly cyrhaeddai y
cyfanswm yn agos i hani er miliwn. Chwyddid rhif y
íÿddin gau eunuchiaid a gordderchwragedd, cogyddion,
Hutlers, a gwersyll ganlynwyr. Mae y rhifedi mor fawr
fel y mae rhai, fel Niebuhr, yn cael eu tueddu, ac nid
heb reswm, i wrthod yr hoU hanes fel fí"ug-chwedl.
Xerxes, ar ol rhifo ei filwyr o bob cenedl a aeth rhagddo,
yn ol hanes Herodotus, i adolygu y dyrfa fawr a briodolir
i'r rliyfelgyrch hwn gan yr hanesydd. Wedi esgyn math
o gerbyd, pasiodd y breuin trwy bob gradd o'r gwahanol

genedloedd, gan ofyn cwestiynau priodol i bob un, ac yr
oedd ei ysgrifenwyr gyd âg ef yn gosod i lawr yr atteb-
ion. Yna eisteddodd ar fwrdd Uestr o Sidon, dan aur-
fretliyn, ac yn y wedd hon y darfu iddo foddio ei

gywreinrwydd wrth basio trwy y llynges. Oud chwal-
wyd hi yn fuan gan Themistocles yn Salamis, curwyd
y fyddin yn Platsea, a fíbdd Xerxes adref mewn gwarth,
ac a geisiodd ymgysuro yn ei harem mewn pleserau
cnawdol. Brysiwyd ei ymadawiad gan ryw weithred
annaturiol, a chafodd ei fradwriaethus lofruddio C.C. 465.

Y Xerxes hwn, yn ol pob tebygolrwydd, ydyw Ahas-
ferus Llyfr Esther. Gallai fod cysylltiad rhwng y wledd
fawr a barhaodd am 180 o ddyddiau, â chasgliad milwyr
o'r holl dalaethau ar gyfer goresgyniad Groeg, ac nad
oedd 'y dreth a osododd efe ar y wlad, ac ar ynysoedd y
môr,' a sonir am dani tua diwedd y llyfr, ddim ond cynyg
i lanw ei drysorfa ar ol ei orchfygiad a'i fíbedigaeth gwar-
adwyddus. Mae y gormes-deyrn a oresgynodd Groeg, a
fílangellodd yr Helespont, a osododd ei orchymyn bren-
inol ar Fynydd Athos, ac a lofruddiodd yn ddidosturi
fab Pythius, yn dwyn gryn debygolrwydd i'r brenin
gwallgof a dirmygedig hwnw a ymwrthododd á'i wraig
oblegid na wnai ddangos ei hun yn noethlom ger bron
gloddestwyr meddw, a'r hwn oedd gymaint dan ddylan-
wad ffafryn cyfrwys-gudd uchel-geisiol, fel y darfu iddo
ar ei gais gondemnio nifer fawr o'i ddeiliaid diwyd i gael

eu Iladd a'u hysbeilio.

Canlynwyd Xerxes gan ei fab Artaxerxes—Artakh-
shatra—a mam yr hwn ydoedd luddewes, medd amryw
hen haneswyr, ac efallai ynte taw Esther ydoedd hi. Ni
hynodwyd teyrnasiad hir Artaxerxes, a elwid Llawhir

—

teyrnasiad o ddeugain mlynedd—gan un dygwyddiad
pwysig. Prin yr ydoedd wedi cael ei dderchafu i'r orsedd
pan y gosododd Artabanus i farwolaeth, yr hwn oedd
wedi bod yn ofíeryu i'w dderchafu. Yr oedd ei frawd a'i

gydymgeisydd, Hystaspes, Uywodraethwr Bactria wedi
gwrthryfela yr un piyd, ond cafodd yn fuan ei orchfygu.

Llethwyd hefyd yn awdurdodol lawer o wrthryfeloedd
eraiU, y rhai a ddynodant mor gyfíredin ddechreuad
teyrnasiad unbeniaid gormesol. Pan deimlodd brenin

Persia fod ei orsedd o'r diwedd yn gadarn, trodd ei sylw
at sefyllfa arianol yr ymerodraeth. Ymddengys i flyn-

eddau olaf teyrnasiad Artaxerxes gael eu treulio mewn
llonyddwch, ac efe a fu farw, gan adael y deyruas i'w

fab Xerxes II. Mae amryw wedi adwaen Artaxerxes
yn Ahasferus Llyfr Esther. Ond ymddengys fod Ar-
taxerxes yn ddoethach a gwell tywysog na phleserddyn
chwymllyd a darostyngedig Llyfr Esther. Galwai ei

bobl ef Bahman, neu 'y Caredig,' ac mae yn debygol
taw efe ydyw yr Ai-taxerxes y cyfeirir atto yn Ezra vii.

11-26; Neh. ii. 1-8, Ue yr adrodda yr aduodau yn y
ddau Iyfr ei garedigrwydd.

Xerxes II., ar ol teyrnasiad byr o ddau fis, a lofrudd-

iwyd gau ei hanner frawd, Sogdianus, yr hwn wedi hyn
a esgynodd yr orsedd. Ar ol teyrnasiad o saith mis,

Uofruddiwyd y Ilofrudd ei hun gan ei frawd Ochus, yr
hwn a gymerodd feddiaut o'r Uywodraeth, dan y titl o

Darius II. Gan fod y tywysog hwn yn un o saith bas-

dardd-feibion Artaxerxes, galwyd ef yn Nothus, neu
anghyfreithlon. Cawsai ei Avueud gan ei dad yn Ilyw-

odraethwr Hyrcania. Ar ol teyrnasu ynghylch pedair

blynedd ar bymtheg efe a fu farw, ac a ganlynwyd gan ei
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fab hynaf, Artaxerxes II., yr hwn a gyfenwid Mnêmon,
ar gyfrif rhagoriaeth ei gôf. Cawsai ei frawd ieuengaf

Cyrug, ei appwyntio gan ei dad, Darius, yn Uywodraethwr
Asia Leiaf ; ac er y chwenychai Cyrus esgyn i'r orsedd,

maddeuwyd iddo ei uchelgais trwy ddylanwad ei fam, a

chadarnhawyd ef yn ei lywodraeth eang. Cynhyrfodd ei

awydd anesmwyth am allu ef i fabwysiadu cynlluniau

eangach ;
yr oedd wedi gosod ei galon uchelgeisiol ar

orsedd Persia, a pheryglodd bob peth yn yr ymdrech.

Wedi ei gynorthwyo gan fintai fawr o filwyr Groeg liur-

iedig, efe a aeth yn ddiofn i Asia IJchaf, a chyfarfyddodd

â byddin ei frawd, yr hon oedd lawer lliosocach na'i un
ei hun, enniUodd fuddugoliaeth arno, ond syrthiodd ei

hun yn yr ymdrech. Y rhyfelgyrch hwn o eiddo Cyrus.

a'r dygwyddiadau a ddilynasant ei farwolaeth—enciliad

yr enwogfawr 10,000—ydyw testun 'Anabasis' anfarwol

Xenophon.
Ochus a gerddodd trwy waed at yr orsedd, yr hon a

esgynodd ar farwolaeth ei dad. Ni wnai ei lofruddiadau

blaenorol ei foddloni, ac er mwyn sicrhau ei allu, lladdodd

yn ddidrugaredd bob aelod o'r teulu breninol. Byrhawyd
ei fywyd o nwydau a Uofruddiadau yn y diwedd trwy
wenwyn a roddwyd iddo gan yr eunucli llywodraethol,

sef Bagoas, ei ffafryn Aiphtaidd. Gosodwyd Arses, mab
ieuangaf Ochus, gan y cydfradwyr ar yr orsedd, canys yr
oedd ei fi'odyr hynaf wedi cael eu gosod i farwolaeth yn
flaenorol. Nid oedd y brenin ifanc ond chwareubeth yn
nwylaw Bagoas ; ac nid cynt y darfu iddo ddangos
arwyddion o benderfyniad ac annibyniaeth nag y cafodd

ef a'i deulu gyfranogi o dynged ei dad. Dim ond tair

blynedd barhaodd ei deyrnasiad, a dewisodd Bagoas yn
ganlynol iddo Darius Codoraannus, a chwedi disgyn o

gangen gydberthynasol o'r hil freninol a deyrnasai. Yn
feddianol ar yr ystorau dirfawr a grugiasid gan ei rag-

flaenoriaid, yr oedd Codomannus, yn iaith y prophwyd
ysprydoledig, ' yn gyfoethocach ' na thri brenin olaf

Persia. Gwnai hynawsedd ei gymeriad, prydferthwch
ei berson, a'i ddewrder personol, sicrhau parch a serch

cyffredinol. Ond syrthiodd ei goelbren mewn amseroedd
drwg, a darfu i ymerodraeth Persia, yn suddedig mewn
mennyweidd-dra a Uwfrdra, ddiweddu gyd â'i fywyd.
Yn yr ymdrech arswydus a loriodd Persia, ymddengys
Darius, i ryw raddau, fel yr ymosodydd. Defnyddiwyd
ei gyfoeth gorfawr yn rhydd i gyffroi Groeg i ymladd yn
erbyn Alexander, brenin Macedonia. ' Ymgadarnha efe

yn ei gyfoeth, a chyí'yd pawb yn erbyn teyrnas Groeg

'

(Dan. xi. 2). Y cyfryw ydyw prophwydoliaeth Daniel,

^
ac a gyflawnwyd yn sylweddol. Cyfirowyd Alexander
o'r diwedd i oresgyn tiriogaeth ei wrthwynebydd mawr a
bygythiol. Dartü i fyddinoedd Asia gyfarfod a r Groeg-
iaid gyntaf ar lanau y Granicus, afon berthynol i Phiygia
Leiaf. Croesodd byddin Macedonia yr afon yn ngwyneb
milwyr Persia, ac a'u gorchfygasant hwynt â lladdfa

fawr. Yn y cyfamser, yr oedd Darius wedi casglu dros

hanner miliwn o filwyr yn Asia, ac yn ei fyrbwylldra

balch gadawodd wastad-diroedd eang Sochi, ac aeth
rhagddo i gulgwm Issus. Pan glywodd Alexander hyn,

ac yn canfod camsyniad dinystriol ei wrthwynebydd, efe

a ddychwelodd, ac a ymlidiodd y mihvyr Persiaidd â
lladdfa fawr. Ffodd Darius, ond syrthiodd ei wraig, ei

fam, a'i blaut, i ddwylaw y gorchfygwr, yr hwn a ym-
ddygodd tuag at y carcharorion breninol gyd â'r parch

dyledus i'w sefyllfa uchel. Yn c.c. 431 ymladdwyd
brwydr olaf, yr hon a seliodd dynged ymerodraeth Persia.

Gorchfygodd y Macedoniaid, ar ol brwydr ystyfnig a

gwaedlyd, a darfu i'r Persiaid, gau ffoi ar ffrwst o'r maes,

fyned am noddfa i Arbela, dinas hanner can milltir o

bellder oddiwrth faes y frwydr. Dilynodd Alexander y
ffoedigion yno ; ond diangodd Darius, trwy ffoi yn frys-

wyllt i Ecbatana. Syrthiodd Arbela, a rhanwyd ei thry-

sorau mawrion yn wancus fel gwobrwy gan ei gorchfygwr
rheibus. Ni wnaeth Babilon, Susa, a Phersepolis un
gwrthwynebiad, ond agorasant eu pyrth ; a chafodd Per-

sepolis, yr hon a wnawd ei drigle gauaf, ei llosgi gan y
buddugwr gwallgof yn nghanol gloddest feddwol, ac ar

arch Thais, puttain o Athen. Syrthiodd Darius anned-

wydd o'r diwedd yn ysglyfaeth i deymfradwriaeth a

ffurfiwyd gan Bessus, Uywodraethwr Bactria. Cafwyd y
brenin clwyfedig wedi ei adael, ac yn marw yn ei waed,

gan filwr o Macedonia, gan yr hwn y ceisiodd mewn llais

gwanaidd am ddracht o ddwfr ; ac erbyn i Alexander
ddyfod atto, yr oedd wedi marw. Darfu yr olwg ar y
corph effeithio ar y rhyfelwr yn ddwfn, ac wylodd ddagrau
uwch ben ' Darius fawr a da.' Ar ol cael ei berarogli,

cafodd ei gorph ei ddanfon gyda phob arwydd o barch i

Persepolis, i gael ei gladdu yn y beddau breninol. Bu
farw Darius yn yr hanner canfed flwyddjrn o'i oed, a'r

chwechfed o'i deyrnasiad byr ac annedwydd. Treugodd
hen ymerodraeth Persia gyd âg ef, a chafodd ef a'i bobl

ddyoddef oherwydd pechodau ei ragflaenoriaid. Yr oedd

y genedl, er amser Cyrus, wedi parhau i ddirywio yn
gyflym ; oblegid yr oedd gwychfyd, cyfoeth, a chamlyw-
odraeth, wedi eu darostwng a'u Uygru. Tra y ceid taw
ffafr-ddynion cyfrwys-gudd, yn y seraglio (t y bennyw-
aid), oeddynt ei harglwyddi anheilwng, cyfnewidioì, a

ffyrnig-wyllt, yr oedd trachwant gorchfygu gwledydd
pellenig, wedi ar yr un pryd, wanychu ei nerth, a dysgu
teyrasoedd Groeg fennyweidd-dra a gwendid ei Uuoedd
milwraidd lliosog a didrefn. Yr oedd yn ei balchder

wedi meddwl y gallasai ysglyfaethu Helas yn rhwydd,

ond cafodd ei gyru yn ei hol yn aml ; ac mae yn rhaid

fod adgofion gwanychol am Marathon a Salamis yn ei

gwneud yn Uai gwrol i gyfarfod, ac yn llai galluog i

wrthsefyll phalanx y Macedoniaid pan, o'r diwedd, y
treiddiodd i Persia.

Gwnaeth y Uywodraeth Macedo-Groegaidd orwedd yn
drwm ar Persia am y cant a dwy flynedd nesaf Darfu

y Parthiaid eu dal mewn cyfiwr gwasaidd am bedwar

cant a phedair ar ddeg a deugain o flyneddau. O'r

diwedd, pan yr oedd Parthia wedi ei gwanychu gan
Bufain, cymerodd Persia galon i gyfodi mewn gwrth-

ryfel ; a dai'fu i filwr dewr, o'r enw Artaxerxes, ar ol

gorchfygu byddinoedd y gelyn, sylfaenu yr hil enwog-

fawr Sassanian o freninoedd, yr hori a barhaodd am gant

ac im ar ddeg o flyneddau.

Yr oedd Persia, yn yr ystyr ymerodrol, yn wlad dor-

aethog, ond amrywia ei hinsawdd yn ol sefyllfa ac uchder

y gwahanol barthau ; teifl y mynyddoedd gysgodau oerawl

dros y dyffrynoedd, a dynodir y gwastad-dir yn nghanol

y wlad gan eithafion gwres ac oerfel yn yr haf a'r gauaf

;

disgyn eira mewn llawer rhan o'r wlad, a phrisir ef yn
fawr fel ffynonell ffrwythlondeb ; a cheir fod ymweliad

y tymhorau gwlawog a sychion yn rheolaidd mewn rhai

talaethau. Ceir rhanau o dir diffrwyth tu hwnt i gyr-



PERSIA. 459 PERSIA.

haedd dyfrhad, canys nid oes ond ychydig fiPrydiau idd
eu cael. Nid yw y meusydd yn cynyrchu dim íforest-

wydd teilwng o'r enw, oddigerth derw bychain a chor-

achaidd, er fod amldra o plantams a helyg. Mae digonedd
o goed a roddant sudd peraroglus, y cyfryw a gynyrch-
ant arogldarth a mastíc, ac felly mae y tamarishs, a'r pren
manna. Mae amrywiaethau lliosog o fifrwythau yn tyfu

i berfiPeithrwydd yn Persia, megis grawnsypiau, dates,

eirin, peaches, flftgys, afalau, nectarines, almonau, caeros,

a chnau flfrengig. Cynyrcha y cynhauaf rice, gwenith,

haidd, maize, a sesamum; mae y pompion a'r cucutner

yn ddewis blanigion, ac y mae llysiau cogyddawl yn
tyfu yn rhonc. Ceir amlder o blanigion a llysiau per-

aroglus, ac y mae yno lawer o feteloedd. Ond ni

pherthynai sefydlogrwydd i'w llywodraeth ; esgeulusid

amaethyddiaeth trwy eu bod yn cario yn mlaen ryfel-

oedd goresgynawl ; sychid i fynu adnoddau y wlad trwy
ygost o gynnal milwyr

;
gwnai cyfnewidiadau yn llinell

yr hU freninol orchuddio Ilawer rhan o'r tir â diflfrwyth-

der uniongyrchol ; ac yr oedd ei gogoniant cenedlaethol

yn debyg i'r goleuni gwibiog a welir yn yr awyr yn
fflachiaw gyda dysgleirdeb am fynyd ac yna yn suddo i

ddyfnach tywyllwch.

Gorweddai Pasargte, 'yr hen brifddinas, tua'r gogledd
o'r un ddiweddarach Persepolis. Yr oedd y brifddinas

hono o eiddo Darius ya gyfleuedig yn ngwastadedd
eangfawr Merdusht, yn agos i ymuniad y Bendamir a'r

Kur, ac oddeutu pymtheg milldir ar hugain ar y gogledd-

ddwyrain i Shiraz. Ei henw presenol ydyw Takht-i-

Jemshid, neu Chehel Minar—' Y Deugain Colofn.' Ym-
ddengys taw yr hen enw Persiaidd oedd Parcakarta

—

'dinas y Persiad ;' ac ni cheir yr enw Groeg mewn
ysgrifeniadau Groeg, hyd nes ar ol amser AIexander.

Yr enw Persiaidd yw Istakhr—euw bryn yn y gymyd-
ogaeth—er yr arwydda y gair ei hun bwll neu gronfa o

ddwfr o waith dyn. Mae teithwyr yn cystadlu â'u gilydd

yn y darluniadau gorwych a roddant o ddadfeiliau Per-

sepolis—maintioli dirfawr a gwychder ei hadeiladau, y
gris-esgynloriau ar ba rai y sefai ei phalasau, eu pyrth

godigog, a'u grisiau eang, ei cherfwaith hardd, ei rhestri

golofnau preiffion, ei cherfluniau dirgel-ystyr, a'i neu-

addau gorwych. Dynodir yr esgynlawr ar ba un y saif

y palas gan dri uwch-rodfa, a gwyneba ar bedwar ban y
byd, tra ar ei amgylchedd y mae gweddillion muriau a
thyrau syrthiedig. Yr oedd yr esgynfa gyntaf o'r gwas-
tadedd ar hyd rhestr Iiir o risiau, a'r llechwedd mor
raddol fel y gallai marchogwr farchogaeth i'w ben. Mae
amgylchoedd y drysau wedi cael eu haddumo gan has-

reliefs, nid yn anhebyg i rai Ninifeh—gwai'cheidwaid

arwydd-luniol yr adeilad breninol. Mae y cyfan oddi-

amgylch yn fawreddog ac imposing. Tua'r dwyrain y
gorwedd yr uwcli-rodfa a gynnal y Deugain Colofn. Mae
yn anhawdd trosglwyddo mewn geiriau ddrychfeddwl
cywir am y dadfeiliau gorwych ac amryw-ran hyn, oblegid
mae'r olygfa mor eangfawr ; ac y mae y dadfeiliad yn
fawreddog hyd yn od yn ei orwychder syrthiedig. Yr
oedd palasau breninoedd Persia yn debyg i'w hymerodr-
aeth—tywyniad byr o ddysgleirdeb, yn suddo ar unwaith
i dywyllwch dudew trychinebus. Mae yr hoflfder o
addurnau a rhodres yn amlwg yn mhob man. Nid oedd
dim Ilai na phump uwch-rodfa (at dair o honynt yr ydys
oisoes wedi cyfeirio), yn arwain i'r esgynlawr, yr ail at y

Chehel Minar, a'r trydydd at adeilad ag oedd etto y tu
hwnt. Ond yr oedd hefyd ddau eraül, yn gysylltiedig âg
adeiladau eraill, ac yn un o'r rhai hyn cerflun o'r presenol-
deb breninol. Nid oes un amheuaeth nad gwaith gwa-
hanol freninoedd ydoedd yr adeilad gorfawr hwn. Gellir
amheu pa uu a ydoedd rhywbeth a íÿnai Cyrus á'r adeil-

adau anferthol hyn ; ond mae y deongliadau diweddar
o'r chwedlau a ysgrifenwyd mewn llythyrenau gaing-
debyg wedi cael enw Darius mewn modd amlwg iawn.
Gallasai yr esgynlawr a'r rhodfa golofnog gael eu gwneud
yn ystod ei íÿwyd ef, tra mae y ihanau eraill idd eu
priodoli i Xerxe8 ac Artaxerxes Ochus. Y palas a ddug
arno enw Darius yw y rhan henaf o'r adeilad, oblegid yr
hanes sydd fej y canlyn :

' Darius, y Brenin mawr, Brerún

y breninoedd, Brenin y cenedloedd, mab Hystaspes, yr
Achsemenian, efe a wnaeth y cerfwaith hwn.' Ar lech
arall, yn chwech troedfedd ar hugain o hyd, ceir yr
argraph ganlynol :

—
' Yr Ormazd mawr yr hwn yw pen

y duwiau, efe a sefydlodd Darius (fel) brenin. Efe a'i

hanrhegodd a r ymerodraeth. Trwy ras Ormazd y daeth
efe i fod yn frenin.' Mae trydedd argrafif hefyd—'Medd
Darius y brenin ; dyged Ormazd gymhorth i mi gyd â'r

duwiau a ddiogelant fy nh, a bydded i Ormazd ddi-

ogelu y dalaeth hon rhag caethwasaeth, rhag eiddilwch,

a rhag dweud celwydd. Na chaffed rhyfel, na chaeth-

wasaeth, nac eiddilwch, na chelwydd, lywodraeth dros y
dalaeth hon. Hono ydwyf yn awr yn gyflwyno i Ormazd
gyd â'r duwiau a warchodant fy nh.' Mae yn amlwg
yr ewyllysiai Darius sefydlu ei deyrnas, ac felîy rnae yn
awyddus i ail adrodd ei hawl, a'i diogelu trwy iawnder
dwyfol a gwir olyniad.

Yr oedd Shushan, wrth ' fifrwd ambr Choaspes,' hefyd
yn ddinas freninol enwog. Amgauai ei muriau, wedi eu
gwneud, medd Strabo, o briddfeini a hitumen, fel rhai

BabUon, arwynebedd hirgrwn o bymtheg milltir mewn
amgylchedd. Ar ol gorchfygiad Media gan Cyrus, yr
oedd yn y gauaf, fel yr oedd Ecbatana yn yr haf, yn
anneddle breninoedd Persia. Mae y gair hwnw yn ar-

wyddo yn yr Arabic, ac yn iaith bresenol Persia, i'r,

dydd heddyw, fel y gwnai gynt yn yr Hebraeg a Pehlvi,

neu hen iaith Persia, 'Iili'—math o flodeuyn ag yr oedd
digonedd o hono yn tyfu yn y meusydd cylchynol. Yn
Daniel yr ydym yn cael fod Shushan, palas breninol

Belsassar, yn agos i'r afon Ulai yn nhalaeth Elam ; ond
yn ol y Groegiaid, yr Eulseus oedd prif afon y diriogaeth

ynia, yr hon a gynwysai Cissia, a'i his-raniad Susiana.

Dinasdwr Susa, yn agos i Shapur, oedd yr amddiflfynfa

lle cedwid trysorau breninoedd Persia, fel yr ymddengys
oddiwrth Herodotus ac Arrian. Mae y dadfeiliau wedi
cael eu chwilio yn barod. (Gwel Loftus' Susiana and
Chaldcea). Dywed y cofgolofnau iddi gael ei dechreu

gan Darius, a'i gorphen gan Artaxerxes Mnemon.
Yr oedd Ilywodraeth Persia yn unbenaeth, er y gelwid

ynghyd ar adegau pwysig gynghor y wladwriaeth—'y
saith wyr a welant wyneb y brenin.' Rhenid yr ymer-
odraeth yn dalaethau, er mwyn ei Uywodraethu a chasglu

trethi. Yr oedd pob Ilywodraeth o dan Darius yn talu

swm penodedig iddo, ac hefyd yn cynnal y milwyr angen-

rheidiol yu ei dalaeth ei hun. Yr oedd yr ysgrifenyddion

breninol yn swyddogion pwysig yn y wladwriaeth, a
dodid eu croniclau yn y prif ddinasoedd. Ac yn ganlynol

yr ydym yn darllen am fod ' chwilib yn bod 3'n nh y



PERSIA. 460 PET'RA.

llyfrau am orchymyn Cyrus, a cliafwyd ef yn Acmetha'

(Ezra vi. 1). Yr ydym hefyd yn darllen yn Esther vi. 1,

2 :
' Y noson hono cwsg y brenin a giliodd ymaith ; am

hyny efe a archodd ddwyn Uyfr y cofíadwriaethau hanes-

ion yr amseroedd, a darllenwyd hwynt ger bron y brenin.

Yna y cafwyd yn ysgrifenedig yr hyn a fynegasai Morde-

cai am Bigthana a Theres, dau o ystafellyddion y brenin,

sef y rhai a geisiasant estyn llaw at y brentn Ahasferus.'

Ymadrodd cyffredin ac sydd wedi dyfod yn ddiareb yw
' cyfraith y Mediaid a'r Persiaid, yr hon ni newidir.' Fel

hyn y dywed Daniel yn vL 8-12: 'Yn awr, O frenin,

sicrha y gorchymyn, a selia yr ysgrifen, fel nas newidier,

yn ol cyfraith y Mediaid a'r Persiaid, yr hon ni newidir.

Oherwydd hyn y seliodd y brenin Darius yr ysgrifen a'r

gorchymyn. , . . Attebodd y brenin a dywedodd,
Y mae y peth yn wir, yn ol cyfraith y Mediaid a'r Pers-

iaid, yr hon ni newidir.' Cyuwys y geiriau yn sicr nas

gallesid newid y gorchymynion hyn yn chwimllyd ac

uniongyrchol, ond nid oeddyut tu hwnt i allu cyfuewidiad

neu ddiddymiad ; oblegid dengys Llyfr Esther, os nad
ellid newid gorchymyn, y gellid ei ddirymu gan un arall

a diweddarach. Yr oedd'undeb cynifer o dalaethau pell-

enig dan un Uywodraeth ganolbwyntawl yn gofyn am
gyfundrefn o bosto, a rhoddir darluniad bywiog o'r cyfryw
drefn—ysgrifenwyr, cyfieithwyr, a rhedegwyr—yn Es-
ther viii. 9, 1 4.

Yr oedd cyllid y brenin yn gynwysedig mewn rhan o

drethi arianol, ac mewn rhan o gyfartaledd ffrwythau
hwsmonaeth, ar gyfer angenion teulu y brenin, neu gyn-
nahaeth y fyddin. Darbodid ar gyfer gwisgoedd y
frenines trwy gyllid nifer o ddinasoedd neu barthau o'r

wlad, ac yn ol y rhan hono o'r gwisgoedd y cymhwysid eu
taliadau hwy atti, derbynient y fath enwau a ' Gorchudd
y Frenines,' a ' Gwregys y Frenines.' Yr oedd y llys yu
gynwysedig o nifer fawr o bobl—^gweision breninol a
gwarcheidwaid. Yn ol Ctesias, porthid pymtlieg mil o

bersonau wrth fwrdd y brenin. Nid yfai y brenin ddim
ond dwfr o'r Choaspes, yr hwn a garid o gwmpas mewn
llestri arian iddo. Deuai yr halen ar ei fwrdd o anialwch
Affrica, a dygid y gwin a yfai o Syria. Ymddiriedid
arolygaeth yr harem (y gordderchwragedd) i eunuchiaid,
ac mor fawr oedd rhif y gordderchwragedd fel y rhoddid
un newydd i'r brenin bob bore, ac nid oedd i'r un a fyddai
wedi bod gyd âg ef unwaith fyned atto yr ail waith heb
orchymyn pendant. Arferid amlwreicaeth yn bur gyff-

redin, ond rhwystrid meistri i fod 301 chwerw wrth eu
caethweision. Dysgid ieuenctyd Persia i ' farchogaeth,

saethu, a dweud y gwir.' Gelwid amgylchoedd y t
breninol yn iaith y wlad wrth air a siUebai y Groegiaid
yn 'baradwys.' Yr oedd y breninoedd yn hoft" o adeiladu,

hela, yn gystal ag o ryfela. Yr oedd gan y milwyr fwa
a gwaewffbn fer, tarian fechan, a chrys dur. Yr oedd
hen wisg y Persiaid yn un glos, ond newidiwyd hi mewn
amser am wisgoedd llaesion y Mediaid.

Undduwiaeth bur a seml, heb nag arwyddluniau nag
allorau, ydoedd crefydd foreuaf Persia. Gelwid y prif

dduw yn Ormazd, neu Ahuramazda, rhoddwr mawr
bywyd. Ond cydnabyddwyd yn nghwrs amser fod
arall, sef cynnyrch amcan-dybiaeth ynghylch dechreuad
drwg, a gelwid ef Ahriman neu Angromanyus. Ym-
ddengys taw undduwiaeth a gredai Zoroaster, fel y
dangosir yn Gathas y Zendavesta, neu efallai iddo gyn-

nyg arddangos dau achos mewn un bod ; ond ni wneir
byth gyfeirio ar y colofnau at Ahriman. Ar ol hyny
ffynodd daudduwiaeth, ac amgylchid pob un o'r ddau
dduw cystadleuol â genii, neu ysprydion. Daeth y ffydd

mwy boreuol a phur hon, yn ystod canrifoedd, i gyffyrdd-

iad â magìanism Scythiaidd (yr hon a addolai yr elfenau,

haul, ser, ac yn euwedig tân), a chafodd yn raddol ei

Uygru. Gelwir y tân-addolwyr presenol yn Parsees, yr
hwn nid yw ond Uygriad o'r enw gwreiddiol. Efallai

fod cyfeiriad at ddaudduwiaeth Zoroaster yn Esa. xlv. 7

;

' Myfi sydd yn Uunio goleuni, ac yn creu tywyllwch
; yn

gwneuthur llwyddiant, ac yn creu drygíyd : myfi yr
Arglwydd a'i creais.'

Yr oedd iaith yr hen Bersiaid, fel y ceid hi yn rhau
henaf y Zendavesta, yn berthynas agos i'r Sanscrit, fel

yr ydys wedi dangos yn eglur gan lawer o ysgoleigion

megis Haug, Burnouf, a Spiegel. Ceir yr iaith Zend yn
ei hail gyflwr ar y cofgolofnau Achíemenian. Yn ei

thrydydd cyflwr gelwir hi y Pehlvi neu Huzvaresh, a
siaredid hi dan deyrnasiad yr hil freninol Sassanid. Can-
Iynodd yr hyn elwir Parsee, a'r Persian presenol, er ei

bod yn Ilawn o ffurfiau Arabia, etto Aryan ydyw o ran

ei phrif gyfansoddiad, ac y mae hi mewn Uawer o ystyron

y fath ganlyniedydd i'r hen iaitli gyntefig ag ydyw Ital-

aeg i'r Lladin clasurol.

PET'RA, prifddinas yr Edomiaid, yn gyfleuedig i'hwng

y Môr Marw a'r gangen ddwyreiniol o'r Môr Coch, mewn
dyffryn amgylchynedig gan greigiau uchel, fel yr oedd
Ilawer iawn o'r anneddau wedi eu cloddio yn y graig.

Sela y gelwid y Ile yn Hebraeg, a Petra yn Groeg, ac

arwydda y ddau air 'y graig.' Yn 2 Bren. xiv. 7 dywedir
i Amaziah brenin Judah ' daro o'r Edomiaid yii nyffryn

yr halen ddeng mil, ac ennill Sela (neu y graig) mewn
rhyfel, gan alw ei henw Joctheel hyd y dydd hwn;' ac

y mae y prophwyd Esaiah yn annog Moab i ' anfon

oen i lywodraethwr y tir o Sela i'r (trwy) anialwch, i

fynydd merch Sion' (Esa. xvi. 1). Ymddengys gan
hyny fod Sela y pryd hyny yn Ilaw y Moabiaid, o'r hyn
Ueiaf y gwnaeut borfelu eu deadelloedd cybelled i'r

dehau a'r Ue hwnw, yn debyg fel y gwna Ilwythau Be-
douin y dyddiau presenol. Mae rhai hefyd wedi meddwl
fod cyfeiriad at Petra yn Barn. i. 36; 2 Cron. xxv. 12;

Esa. xlii. 1 1 ; ac Obad. 3 ; ond y rhai blaenorol ydyw y

r

unig hanesion cywir am dani yn yr Ysgrythyrau.

Daetli Sela neu Petra wedi hyny i ddwylaw y Na-
bathseaid, Ilwyth Arabaidd, disgynyddion Nebaioth, mab
hynaf Ismael, a daeth i fod yn Ile mawr er trosglwyddo

nwyddau y Dwyrain; ond o'r chwechfed ganrif, ac yn
mlaen, diflana oddiar dudalenau hanesyddiaeth. Pa uu
a gafodd ei dinystrio trwy ddifrodiadau creulon y gorch-

fygwyr Mahometanaidd, neu pa un a ydoedd eisoes

wedi cael ei dinystrio yn ystod rhyw rhutlirgyrch o du
llwythau yr anialwch, sydd yn gwbl anhysbys. Fel y
mae, gellir edrych ar gwbl ddiflaniad enw ac olion dinas

mor nodedig fel un o'r dygwyddiadau hynotaf mewn
hanesyddiaeth (Robiuson, ties. ii. 558, 573, 574, 575).

Yn 1812 darfu Burckhardt, un o'r teithwyr diweddar

enwocaf, mewn canlyniad i'r hyn a glywsai am y lle,

ymweled ag ef, a chwilio ei ddadfeiliau hynodfawr; a
chan i'w hanes ef am dauynt greu dyddordeb mawr, mae
Ilawer deithwyr eraill wedi ymweled ft hwyut ar ol

hyny. Ond gan na chyfrifir gweddilliou adeiladau Petra
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yn liyiiach na'r cyfnod Cristionogol, a chan nad oes lle i

dybied ei bod yn bodoli yn amserau yr H. D., ni elwir

arnom i roddi un darluniad neillduol o honynt. Yn wir

nis gall un desgrifiad roddi un drychfeddwl cywir am
danynt. Ymfoddlonwn, gan hyny, ar adrodd y darlun-

iad cyffredin canlynol, a roddir gan Cadbeniaid Irby a

Mangles :
' Yma,' meddant, gan gyfeirio at y gyfyng-

ffordd a arweiniai at y chwareud, ' rhuthrodd dadfeiliau

y ddinas ar ein golwg yn eu holl orfawredd, a chwedi eu

cau i mewn ar yr ochr gyferbynol gan serthfanau creigiog

diffrwyth, oddiwrth y rhai yr ymgangena allan yn mhob
cyfeiryd amryw gulgymoedd dyfnion a dyffrynoedd. Ar
ystlysavi y mynyddoedd, wedi eu gorchuddio gan am-

rywiaeth diderfyn o feddau a thrigfanau cloddiedig,

cawsom yr olygfa hynotaf a welsom erioed ; ac yr ydym
yn Uwyr anobeithio gallu rhoddi i'r darllenydd ddrych-

feddwl am yr effiiith hynod a gynyrchid gan y Uiwiau

hynod â pha rai y Uiwiasid y creigiau, penau y rhai a

ymddangosent yn ngwisg wyllt a rhamantaidd natur,

tra yr oedd eu gwaelodion wedi eu gweithio allan yn
holl gyfartaledd a rheoleidd-dra celfyddyd, gyda rhod-

feydd colofnog a thalogau, a niferi o gudd-rodfeydd cerf-

iedig ar y wyueb serth.' Am ddesgrifiad mwy manwl o

ddadfeihau Petra yr ydym yn cyfeirio y darilenydd at

Irby a Mangles, Travels, 123-132; Burckhardt, Travels

in Syna, 420; Laborde, Journey tltrougìi Arabia Petroìa,

152-189; Robinson, Ees. ii. 514-538; Wilson, i. 304,

305-322; Martineau, Eastern Life, i. 319; ii. 1-32;

Stanley, Sinai, 88.

PHA'RAOH, enw cyffredin yn yr Ysgrythyrau ar hen

freninoedd yr Aipht, ond nid i'w gael ond ynddynt hwy
ac mewn ysgrifenwyr a gawsant eu hanesion ynddynt.

Yr vdym yn cyfarfod a r enw mor foreu a dyddiau Abra-

ham ; mewn ffaith dygwydd y tro cyntaf yr enwir gwlad

yr Aipht (Gen. xii. 14-20); a chawn olyniaeth o frenin-

oedd yr Aipht o'r enw hwnw nid yn unig yn llyfrau

hanesyddol, ond yn rhai prophwydoliaethol a barddonol

yr H.D., i lawr hyd at amser caethiwed Babilon, a byth

neb o enw gwahanol, oddigerth Sisai, yn amser Solomon

a Rehoboam (1 Bren. xi. 40; xiv. 25). Ac ni wneir

ychwaith un gwahaniaeth rhyngddynt oddigerth gyda

golwg ar y ddau olaf a enwir—Pharaoh-Neclio (2 Bren.

xxiii. 29, 33-35; Herodotus, Neícw) a Pharaoh-Hoplu-a

(Jer. xliv. 30). Dywed Josephus _yr arwyddai y gair yn

hen iaith yr Aipht hrenin {Antiq. viii. 6. 2). Dywed
Jablonski yr un wedd yr arwyddai Phouro, yn nhafod-

iaith gyffredin yr Aipht, a Pharro, yn hen amryw-iaith

{dialect) a siaredid yn y Thebaid neu yr Aipht Ucliaf,

brenin. Yn yr Hebraeg ysgrifenir y gair nynS {Phrah),

yr hwn a ddeiUia, yn ol Syr Gardiner Wilkinson, oddi-

wrth yr hen air Aiphtaidd Phree (yn cael ei swnio Phra),

enw yn arwyddo ' yr haul' (Wilkinson, Ancient Egyptians,

i. 310). Nid yw yn anhawdd cysoni yr adroddiadau hyn.

I ddynodi eu gwychder, mae tywysogion Dwyreiniol

wedi cymeryd yn aml un o'u teitlau oddiwrth yr haul,

ac y mae eu deiliaid, naül oddiar angenrheidrwydd, neu

er mwyn eu boddio, wedi boddloni i'r enw, hyd nes o'r

diwedd y daeth i gael ei ddefnyddio fel gair cyfystyr â

brenin.

PHAR'ISEAID. [Sect.]

PHAR'PAR. [Damascus.]
PHENI'CE, porthladd ar forlan dehau-orllewinol ynys

Creta, lle y cynygiwyd i'r llong o Alexandria, yn yr hon
y moriai Paul tua Rhufain, auafu ; ond cyfododd gwynt
ystormus, a elwid Euroclydon, ac analluogwyd hi i'w
gyrhaedd. Chwythwyd hi allan i'r môr, ac aeth wedi
hyny yn ddrylliau ar ynys Melita (Act. xxvii. 12-15).
PHERE'ZIAID, un o'r llwythau Canaaneaidd, ao

efallai un o'u prif Iwythau. Ymddengys y trigent yn ei

ranau canol. Cawn hwynt yn nghymydogaeth Bethel
(Gen. xiii. 7); yn y wlad' roddwyd i Ephraim, neu han-
ner Uwyth Manasseh (Jos. xvii. 15); ac yn rhandir Judah
(Barn. i. 4). Dygodd Solomon eu gweddill hwy a llwythau
eraill o'r Canaaneaid dan deymged (2 Cron. viii. 7, 8).

Yr oedd ettp weddiU o honynt hwy a Uwythau eraill yn
y wlad pan y dychwelodd yr luddewon o Babilon, a
chymerodd cydbriodasau le rhyngddynt yn groes i gyf-

raith Moses (Ezra ix. 1, 2).

PHILADEL'PHIA, dinas berthynol i Lydia yn Asia
Leiaf, ac a elwid felly oddiwrth Attalos Philadelphos,

gan yr hwn y dywedir iddi gael ei sylfaenu. Dyma lle

yr oedd un o saith eglwys Asia at ba rai y danfonodd
lesu Grist genadwri trwy ei was loan, a'r unig un wrth
yr hon ni ddywedodd ddim mewn ffordd o gerydd.

l'IIILADELPmA.

Philadelphia oedd y ddinas olaf yn Asia Leiaf a ym-
ostyngodd i'r Tyrciaid. Darfu i'r trigolion amddiffyn eu

hunain fel gwroniaid ; ond ar ol gwarchae o chwe blyn-

edd, ymostyngodd iddynt yn 1390.

Mae tfef lewyrchus o'r enw AUah Shehr, neu * ddinas

Duw,' yn awr yn sefyll ar safle yr hen Philadelphia. Er
yn eaug, mae wedi cael ei hadeiladu mewn dull tlawd o

laid ; mae yr ystrydoedd yn fawlyd oblegid y Uaid a'r

baw a red yn barliaus ar hyd-ddynt. Mae y trigolion

yn gynwysedig o Dyrciaid a Groegiaid ; dywedir gan

Hamilton fod y blaenaf yn anneddu 2000 o dai, a'r olaf

250. Ond dywed Arundell :
—

' Hysbyswyd ni gan yr

esgob fod yma ynghylch 300 o dai Groegaidd ac yn agosi

3000 o rai Tyrcaidd ; fod yma bump ar hugain o eglwysi,

ond na chynelid gwasanaeth ond mewn pump o honynt

yn benaf, ac yn y rhai y cynelid ef yn rheolaidd bob

wythnos, ond yn y rhan fwyaf ddim ond unwaith yn y
flwyddyn.' Ymddengys yr hynodir y Groegiaid _am eu

moesgarwch a'u Uettygarwch ; ond ni chawn ddim yn

eu mysg yn debyg i'r hen grefydd gynt. Yr ydys wedi
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dweud weithiau ei fod yn teilyngu sylw taw eglwys

Philadelphia ydoedd yr uiiig o'r saith eglwysi Asiai ba

un ni wnaeth ein Gwaredwr weinyddu cerydd, ac iddo

hyd yn od ddweud wrthi, ' achos cadw o honot air fy

amynedd i, minau a'th gadwaf di oddiwrth awr y brof-

edigaeth, yr hon a ddaw ar yr holl fyd, i brofi y rhai

sydd yn trigo ar y ddaiar' (Dat. ix. 10). Ond nid oes

un lle priodol i wneud y fath sylw. Ceir cyfundebau

Cristionogol hefyd yn Smyrna, yn Pergamus, yn Thy-

atira, ac yn Smyrna i raddau uwch nag yn un o'r Ueill

;

gan y cynwys fwy o Roegiaid, Lefantiaid, a Christion-

ogion Europeaidd ; ond nid yn unig nid yw eu crefydd

hwynt ddim amgen na chysgod, ond mae yn ffurf Iygr-

edig o Gristionogaeth, a dynodir eu haddohad gan fiürf-

ioldeb, coelgrefydd, a math o chwareuaeth.

Nid oes ond ychydig o hen ddinas Philadelphia yn
aros. Mae ei muriau yn sefyll yn awr, gan amgau am-
ryw fryniau, ar ochrau y rhai y safai y dref ; ond maent
wedi myned yn ddadfeiliau. Maent wedi eu hadeiladu

o geryg heb eu naddu, a chwedi eu crugio a'u cemento

ynghyd â damau o hen adeiladau. Mae yr olwg ar y lle

wrth ddynesu atto yn brydferth dros ben, ac y mae y
golygfeydd oddiar y bryniau Ue mae wedi ei hadeUadu
yn orwych i'r eithaf. Mae gerddi wedi eu gAvrteithio i

berffeithrwydd a gwinllanoedd yn gorwedd wrth gefn ac
ochrau y dref, ac o'i blaen mae un o'r dyfírynoedd eangaf
a mwyaf firwythlon yn Asia (Hamilton, Bes. in Asia
Minor, etc, ii. 375, 383; Arundell, Seven Churclies of
Asia, 168, 170; Amer. Miss. Her. 1839, 210; Bib. Sa'c.

viii. 875).

PHILE'MON, aelod o'r eglwys yn Colosse, a gwr
efallai o ryw gymaint o nôd neu gyfoeth. Ymddengys
taw un o ddychweledigion Paul ydoedd (adn. 1 9). Geilw
yr apostol ef yn gydlafurwr, oddiwrth yr hyn mae rhai

wedi casglu ei fod yn henuri;.d neu ddiacon yn eglwys
Colosse ; ond arfera efe y gair hwn nid yn unig am y
sawl a lanwant swydd mewn eglwys, ond am bersonau
o'r ddwy ryw a'i cynorthwyodd efmewn un sut o fíbrdd.

Yr oedd eglwys yn ei d ef, o ba un yr oedd Aristarchus
efallai yn weinidog (adn. 2; Col. iv. 17). Mae y llythyr

a ddanfonodd yr apostol atto ar ran ei gaethwas Onesi-

mus, a ddiangasai ffwrdd, yn gynhun godidog o gyf-

ansoddiad llythyrol, ac yn nodweddedig gan urddas,

tynerwch, boneddigeiddrwydd, cyfeiUgarwch, a serch.

Gwna traddodiad eglwysig Philemon yn esgob Colosse,

ac yn ferthyr yn Rhufain dan Nero.

PHILIP'PI, dinas yn Macedonia. Gelwid hi gynt yn
K.p>]vlSes, oddiwrth ei hamrywiol ffynonau, ond derbyniodd

, yr enw PhiUppi oddiwrth Philip, tad Alexander Fawr,
yr hwn a'i helaethodd ac a'i castellodd, gan ei gwneud
yn gyffin-dref yn erbyn y Thraciaid. Gwastadleoedd
Philippi oeddynt y rhyfel-faes ar yr hwn y gorchfygwyd
Brutus a Cassius, y dymchwelwyd y werin-lywodraeth
Rufeinig, ac y parotowyd y ffordd ar gyfer sefydlu yr
ymerodraeth Rufeinig dan Augustus. Yn Act. xvi. 12
dywedir fod Philippi yn TrpTrj Trtjí fjLepíêoç ríjs Ma^eSoulaç
7ró\tí—h.y., ' prifddinas o barth o Maeedonia,' ac nid fel

yn y C. S., 'y brifddinas o barth o Macedonia; ' oblegid
AmphipoUs oedd y brifddinas. Geilw Luc hi hefyd yn
'ddinas rydd'—h.y., dinas Rufetnig. Perai yr enw yma
dipyn o drafíerth i feirniaid, gan na wneid un coffa am
dani fel y çyfryw gan hen ysgrifenwyr eraill ; ond y mae

darnau arian wedi eu cael y rhai a ddangosant i ddinas
rydd neu wladfa gael ei seíydlu yno gan JuHus Cesar, ac

iddi gael ei mawr chwanegu gan Augustus (Dodd, Exped.
iii. 235). Mae yn argraphedig ar un bathodyn y chwedl
Colonia Augusta, Julia, Fhilippi (Robinson, Calmet, 745).

Mae genym hanes dyddorol iawn am ddygiad yr ef-

engyl i PhiUppi gan yr apostol Paul (Act. xvi. 12-40).

Ymwelodd â Macedonia a PhiUppi drachefn cyn cychwyn
i'w fordaith olaf i Jerusalem (xx. 1-G). Ymddengys fod

yr eglwys yn PhiUppi yn un gyson iawn ei hymddygiad.
Ymddengys yr ymlynent yn serchus wrth yr apostol, fel

yn wir yr oedd yn hawdd iddynt. Ar ol iddo ei gadael,

a phan yr oedd yn Thessalonica, ' aufonasant unwaith a

thrachefn at ei angenrhaid
;

' a blyneddau ar ol hyn, pan
yr oedd yn garcharor yn Hhufain, anfonasant gymhorth
iddo trwy law Epaphroditus ; a gwnaeth yntau, mewn
ffordd o dalu y pwyth, ysgrifenu attynt un o'r Uythyrau
mwyaf prydferth a serchus, Uawn o hyfforddiadau, ac yn
anadlu trwyddo fesur helaeth o'i yspryd godidog a sant-

aidd ef ei hun.

Mae y ddinas enwog hon unwaith yn awr yn adfeiUau

perffaith. Yr oedd casteU y ddinas ar fryn a ymestyn
i'r dyffryn o'r gogledd-ddwyrain. Mae gweddiUion yr
amddiffynfa yn gynwysedig o dri thwr dadfeiliedig, a
darnau go helaeth o furiau ceryg, priddfeiui, a mortei

caled iawn. GeUir esgyn un o'r tyrau ar hyd risiau ceryg

dolenawg. Wrth droed y bryn mae dadfeiUau y ddinas.

Nid ydynt ddim ond dadìeiUau ; dim braidd ond crugiau

o geryg ac ysbwrial, a drain a mieri wedi tyfu drostynt,

oeddynt i'w gweled. Y rhan fwyaf amlwg o'r dadfeiliau

ydyw gweddiUion palas, adeiladwaith yr hwn sydd odidog,

a'r defnyddiau yn gostus. Mae ei atgolofnau, a'i beu-

glymau, &c., o'r marmor gwynaf a thecaf, a gwynebid y
muriau gynt â'r un defnydd. Mae y darnau marmor
hyn yn cael eu graddol gnociaw lawr gan y T^rrciaid, a'u

gwneud yn fedd-feini {Avìer. Miss. Iler. 1836, 335).

PHILISTIA—Philistiaid. Yr oedd Philistia yn
rhibyn o wlad arforawl yn cyrhaedd o'r Aipht hyd at

Pheuicia, ac yn gorwedd ar lan dwyreiniol Môr y Canol-

dir. Yr oedd Ephraim a Judah ar y dwyrain iddynt, ac

yn ddaiaryddol perthynai iddynt fel y perthyn Portugal

i'r Hisbaen. Yr oedd y rhan ogleddol o'r diriogaeth hon
wedi cael ei rhoddi i Dan, a'r rhan ddeheuol i Judah, ond
myntumiai Philistia fodolaeth annibynol. Yr oedd y
wlad yn nodedig o ffrwythlon : 'Ac Isaac a hauodd yn y tir

hwnw, ac a gafodd y flwyddyn hono gan cymaint ' (Gen.

xxvi. 12)
—

' prydfei'th ond undôn
;
gwenith, gwenith

—

môr o wenith,' medd teithiwr diweddar (Thomson, Land
and Boolc, tudal. 556). Pasia caravans trwyddi wrth
fyned o'r Aipht i'r gogledd. Meddai Gaza ac Ascelon ar

borthladdoedd ardderchog ; a chwanegodd masnach ei

chyfoeth. Condemnir y Philistiaid gan Amos fel caeth-

fasnachwyr—profedigaeth yspeilwyr a morwyr :
' Fel

hyn y dywed yr Arglwydd, Am dair o anwireddau Gaza,

ac am bedair, ni throf ymaith ei chosb hi, am iddynt

gaethiwo y gaethglud gyflawn i'w rhoddi i fÿnu i Edom

'

(i. 6); a chondemnir hwynt gan Joel, ynghyd â'r Phenic-

iaid, am yr un trosedd :
' Gwerthasoch hefyd feibion

Judah a meibion Jerusalem i'r Groegiaid, i'w pellhau

oddiwrth eu hardaloedd' (Ui. 6).

Enw Hebraeg y wlad ydyw Peleseth, yr hwn a gyf-

ieithir yn ' Philistia ' yn Ps. Ixi. 8 ; lxxxvii. 4 ; cviii. 9 ;
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a ' Philistiaid ' yn Ps. lxxxiii. 7. Ond cyfieithir ef yn
'Palestina' yn Exod. xv. 14; Esa. xiv. 29-31; a ' Pales-

tine' yn Joel iii. 4. Ond etto yr un ystyr ddaiaryddol

neu dalaetliol sydd iddo yn yr holl adnodau hyn—gwlad
briodol y Philistiaid ; oblegid yn rhai o honynt enwir

hi mewn cysylltiad â Chanaan, neu mewn ychwanegiad

atti, ac yn eraill cyfrifir hi yn mhlith y gwledydd oeddynt

elyniaethol i Isi-ael wedi ymsefydlu yn Nghanaan. Ónd
daeth yr enw Phdistia, Palestina, yn raddol ar amser
diweddarach i fod yn deitl yr holl dû'iogaeth. Yr un
wedd daeth Canaan, yr hon yn wreiddiol a arwyddai

deyrnas gul Phenicia, i fod yn enw ar yr hoU wlad.

Mae dadl wedi bod ynghylch tarddiad yr enw Philist-

iad. Dewis rhai ei gysylltu â Pelasgi— ' crwydwyr
;

' ac

y mae amcan-dybiau eraül ag ydynt yr un mor ddy-

chymygol. Yn y Septuagint gelwir y bobl yn (^v\tíTteín

—Philisteim yn y Pentateucli, ond yn y llyfrau eraill

gelwir hwynt 'aX\ó(pv\oi—llwythau estrouol ; ac y mae
rhai yn ystyried y gair yn drawsosodiad o'r enw Groeg-

aidd hwn, megis y gelwir gan yr hanesydd Polybius

fyddinoedd Hannibal pan yn gyfleuedig yn Gaul ac

Itali ; a gelwir poblogaeth gymysg Galilea wrth yr un
enw yn 1 Maccab. v. 15.

Mae dechreuad y Philistiaid yn guddiedig mewn ty-

wyllwch, er yr ymddengys fod rhyw gyfeiriadau dirgel-

aidd attynt yn yr Ysgi-ythyr. Mae yn amlwg eu bod
wedi ymsefydlu yn eu gwlad am gryn amser oddiwrth

hyn, fod gwlad Abimelec yn cael ei galw yn nyddiau
Abraham yu 'wlad y Philistiad,' ac y mae 'môr y PhUist-

iaid' yn cael ei enwi mewn darluniad o derfynau gwlad yr

addewid yn Exod. xxiii. 31. Mae eraill, megis Kitto, ar

awdurdod Manetho a Herodotus, yn eu hystyried yn un
â'r Hyksos neu Pali, arweinydd y rhai ydoedd Philitis,

neu fugaU ; ac iddynt hwy yn yr Aipht roddi yn gyntaf

enw i Pelusiiim—tref bei'thynol i'r Philistiaid ; ac yna,

ar ol iddynt hwy gael eu gyru allan, i Palistan neu Pa-

lestina, sef gwlad eu mabwysiad. Os oedd y Philistiaid

yn eu gwlad newydd yn amser Abraham, rhaid fod eu

teyrnasiad yu yr Aipht a'u halltudiaeth fel yr Hyksos
yn Ilawer boreuach na'r amser a benodir gan Manetho.

. Gwnaeth yr hil fugeiliol o freninoedd drawsfeddianu gor-

sedd yr Aiplit heb fod yn hlr ar ol ymweliad Abraham
â hi ; ac nid ydoedd, gan hyny, yn bosibl iddynt fod yn
Philistia fel pobl sefydledig ar y cyfnod a gynwysir yn
yr Ysgrythyr. lë, addewir eu gwlad i Israel, ynghyd
àg eiddo y Uwythau eraill a gyfansoddai boblogaeth

Canaan. Dywedir yn Jer. xlvii. 4 :
' O achos y dydd

sydd yn dyfod i ddistrywio yr holl Philistiaid, ac i ddin-

ystrio o Tyrus a Sidon bob cynorthwywr ag sydd yn
ngweddill ; oblegid yr Arglwydd a ddinystria y Phil'st-

iaid, gweddill ynys Caphtor
;

' a gofyn Jehofah, trwy y
prophwyd Amos, ' Onid ydych chwi, meibion Israel, i mi
fel meibion yr Ethiopiaid ? medd yr Arglwydd. Oni
ddygais i feibion Israel allan o dir yr Aipht, a'r Philist-

iaid o Caphtor, a'r Syriaid o Cir' (Amos ix. 7). Mae
cysylltiad agos y Philistiaid á Caphtor yn cael ei arwyddo
yn y geiriau hyn—ië, gelwir hwynt yn Caphtoriaid yn
Deut. ii. 23 : 'Yr Afiaid, y rhai oedd yn trigo jti Hazerim
hyd Azza, y Caphtoriaid, y rhai a ddaethant allan o

Caphtor, a'u difethasant hwynt, ac a drigasant yn eu Ue
hwynt.' Dengys Azza, yr hwn nid yw ond sillebiad arall

o Gaza, taw Philistia a olygir ; a'r haeriad yw, iddynt

ddifeddianu poblogaeth foreuach—^yr Afiaid, y rhai a
drigent mewn pentrefî, oblegid nid enw priodol yw Ha-
zerim, ond arwydda grug o dai heb furiau o'u cwmpas,
Os na chafodd yr Afiaid eu cwbl ddifeddianu, gwasgwyd
hwynt hyd at ymyl yr anialwch ; a sonir am yr 'Afiaid

o'r dehau ' mewn cysylltiad â phum arglwydd y Philist-

iaid. Y cwestiwn gan hyny yw, pa beth yw Caphtor, neu
pwy yw y Caphtoriaid ? oblegid dygwyd y PhUistiaid o
Caphtor, a hwy yw gweddiU gwlad Caphtor. Mae y
Targums, ynghyd â'r cyfieithiadau Syriaeg a Lladin, yn
cymeryd taw Cappadocia sydd i'w ddeall wrth Caphtor

;

tybia eraill mai Cyprus ; ac nid ychydig, ynys Creta. Yn
awr, yr oedd Ilwyth o Cerethiaid yn Philistia (1 Sam. xxx.

14), a gallasai fod y rhai hyn wedi dyfod o Creta, er y
gaUai fod yn fyrbwylldra i ni dybied taw yr uu oeddynt
a gwyr gard Dafydd, neu yr arwyddai Cerethiaid a Pe-

lethiaid Cretiaid a Philistiaid, oblegid gallai y geiriau,

fel y tybia Gesenius, arwyddo ' dienyddwyr a chrowners'

Ond yr oedd y gwir Caphtoriaid yn hil gyntefig, oblegid

yr ydym yn darllen yn Gen. x. 14: ' Parthausim hefyd a

Chasluhim, o'r rhai y daeth Philistim a Caphtorim.' Cas-

luhim Aiphtaidd oedd dechreuad, yn yr ystyr o wlad neu
hiliogaeth, y PhUistiaid, ac y mae y Casluhim hyn yn
frodyr i'r Caphtorim. Yr oedd y Philistiaid, gan nad pa

un a'i Hyksos-paIi neu beidio, yn ganlynol o ddechreuad

Aiphtaidd neu Gamaidd, a chwedi symud yn wirfoddol,

neu gael eu gyru allan, a sefydlu gwladfa newydd ar for-

lan isel Canaan. Etto ymddengys fod rhyw gysylltiad

o'u tu hwy â Creta, oblegid ar goflech i Rameses II. yn
Medinet Haboo y mae darlun o frwydr forawl á'r Sharu-

tana, ac a gyfenwid yn ymddangosiadol hefyd yn Pulu-

satu, efallai ynyswyr Cretaidd Cerethaidd ; tra y cyfan-

sodda corph arall o'r Cerethiaid ran o'r fyddin Aiphtaidd.

EfaUai nad yw Caphtor wedi y cyfan ddim ond fiurf arall

o'r hen enw Copt—Gypt, neu Kebthor ; tra yr arwydda
yr Aipht (Aî'-'yi'TrToç) ynys neu forlan Caphtor, gan y
gelwid y NUe yn aclalysurol yn fôr. Gellir, gan hyny,

ystyried y Philistiaid fel ymfudwyr o Caphtor—wedi eu

gyru allan, efallai, yn ystod rhai o'r symudiadau dirgel-

aidd hyny o eiddo yr Hyksos ; a gallasai rhai o'r crwydriaid

gyi-haedd Creta yn gystal a gwastad-diroedd fírwythlon

y pum dinas. Nodweddir y Philistiaid gan eu meddiaut

o bum dinas, y rhai a gyfansoddent fath o gydymgrair,

ac yn cael eu henwi fel y canlyn yn Jos. xiü. 3 :
' Pum

tywysog y Philistiaid ; y Gazathiaid, a'r Asdodiaid, yr

Escaloniaid, y Githiaid, yr Ecroniaid, yr Afiaid.' Wrth
enwi dinasoedd y pum dinas yma, saif Gaza yn gyfí"redin

yn gyntaf ac Ecron yn ola£ Cyfeirir at y 'pum tywysog'

yn aml yn yr hanesion geir yn Llyfrau Samuel.

Sonir am y Philistiaid gyntaf yn yr Ysgrythyrau yn

nyddiau Abraham, pan yr ymddengys taw Gerar ydoedd

eu prifddinas, ac Abimelec eu brenin. Erbyn amser yr

exodus yr oeddynt yn adnabyddus fel Ilwyth rhyfelgar

a fí'yrnig ; ac ni chafodd y Uwythau Hebreaidd i Ganaan

trwy eu gwlad hwy, er taw hono oedd y fíbrdd nesaf, a'r

rheswm roddir dros hyny yw, 'rhag i'r bobl edifarhau

pan welant ryfel.' Ni wnaeth Josua un cynyg rheolaidd

i'w difeddianu, er fod rhai yn golygu i dair o'u dinas-

oedd gael eu hennill a'u cadw mewn meddiant am fyr

amser ; ond dywedir yn bendant na chafodd y Philistiaid

ddim o'u gorchfygu, ond a adawyd i 'brofi Israel.' Felly

mewn amseroedd olynol yr oedd y Philistiaid a'r Israel-
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iaid yn aml yn rbyfela â'u gilydd, ac yr oedd yr ymladd

yn aml yn nhymor terfysglyd y Barnwyr. Dyma gry-

bwylliadau dygwyddiadol o'rcyflwr terfysglyd yma: 'Ac

ar ei ol y bu Samgar mab Anath ; ac efe a darawodd o'r

Philistiaid chwe chan Avr àg irai ychain
;
yntau hefyd a

waredodd Israel' (Barn. iii. 31); 'AUidiodd digUonedd

yr Arglwydd yn erbyn Israel, ac efe a'u gwerthodd hwynt
yn Uaw y Philistiaid, ac yn llaw meibion Ammon ' (x. 7);

'A meibion Israel a chwanegasant wneuthur drwg yn

ngolwg yr Arglwydd ; a'r Arglwydd a'u rhoddodd hwynt
yn Uaw y Phüistiaid ddeugain mljmedd' (xiii. 1). Ar yr

adeg olaf cyfodwyd Samson i fynu fel gwron-waredwr
Israel, ond gadawodd ef i ryw bangfeydd o wrol-gampau

unigol. Yr oedd y genedl wedi myned mor ddienaid a

diegui fel na cheid ganddi wneud un ymdrech unedig

;

ië, darfu 300 o honynt ei wawdio, y rhyfelwr sur-dost,

â'r haeriad, ' Oni wyddost ti fod y Pliihstiaid yn Uyw-
odraethu arnom V a gwnaethent, y Uwfriaid, ei draddodi

i ddwylaw eu gelynion. Wedi eu cyíFroi i gynddeiriog-

rwydd, casglodd yr Israeliaid eu Uuoedd yn Aphec, ond
cawsant eu gorchfygu, a'r arch, yr hon a gariwyd allan i

faes y rhyfel fel swyn coelgrefyddol, a gymerwyd ac a

ddygwyd ymaith yn fuddugoliaethus. Ond darfu Samuel,
yr hwn oedd yn awr wedi dyfod i feddiant o'r brif-lyw-

odraeth, ac ar ddwyn i mewn gyfnod newydd, a burodd
ac a gefnogodd y bobl, ac enniUasant fuddugoliaeth ar y
Philistiaid yn Mispeh, a choífadwriaeth o honi—Eben-
ezer, a osodwyd i íynu. Mor gyflawn y cafodd yr ym-
osodwyr eu curo, fel yn ystod gweinyddiad Samuel y
dywedir 'na chwanegasant mwyach ddyfod i derfyn
Israel.' Trodd y Uanw, fodd bynag, yn nyddiau Saul.

Darllenwn fel hyn :
' A Jonathan a darawodd wersyllfa

y Phihstiaid, yr hou oedd yn Geba ; a chlybu y Phihst-
iaid hyny. A Saul a ganodd mewn udgorn trwy yr holl

dir, gan ddywedyd, Clywed yr Hebreaid. A holl Israel

a glywsant ddywedyd daro o Saul wersyllfa y Philistiaid,

a bod Israel yn ífiaidd gan y Philistiaid, a'r bobl a ym-
gasglodd ar ol Saul i Gilgal. A'r Philistiaid a ymgynull-
asant, i ymladd i'g Israel, deng mil ar hugain o gerbydau,
a chwe mii o wyr meirch, a phobl eraill cyn amled a'r

tywcd sydd ar fin y môr. A hwy a ddaethant i fynu,

ac a wersyllasant yn Micmas, o du y dwyrain i Beth-
afen. Pan welodd gwyr Israel fod yn gyfyng ai'nynt
(canys gwasgasid arnynt gan y bobl), yna y bobl a ym-
guddiasant mewn ogofeydd, ac mewn dyrysni, ac mewn
creigiau, ac mewn tyrau, ac mewn pydewau. A rhai o'r

Hebreaid a aethant dros yr lorddonen, i dir Gad a Gilead;
a Saul oedd etto yn Gilgal, a'r holl bobl a aethant ar ei

ol efdan grynu' (1 Sam. xiii. 3-7). Yn mhellach yn mlaen
darlunir sefyllfa ddarostyngedig y wlad fel y canlyn :

' A. daeth allan o wersyll y Philistiaid anrheithwyr, yn
dair byddin ; un fyddin a drodd tua ffordd Ophrah, tua
gwlad Sual : a'r fyddin arall a drodd tua ffbrdd Beth-
horon ; a'r drydedd fyddin a drodd tua ffbrdd y terfyu
sydd yn edrych tua'r dyíFryn Seboim, tua'r anialwch. Ac
ni chaid gôf trwy holl wlad Israel ; canys dywedasai y
Philisliaid, rhag gwneuthur o'r Hebreaid gleddyfau neu
waewífyn. Ond holl Israel a aeth i waered at y Philist-

iaid, i flaenllymu bob un ei swch, a'i gwlltwr, a'i fwyall,
a'i gaib. Ond yr oedd Uif-ddur i wneuthur min ar y
ceibiau, ac ar y cylltyrau, ac ar y pigffyrch, ac ar y bwyeill,
ac i flaenílymu y symbylau. Felly yn nydd y rhyfel ni

chaed na chleddyf na gwaewffon yn llaAv yr un o'r bobl

oedd gyda Saul a Jonathan, ond a gaed gyda Saul a
Jonathan ei fab ' (xiii. 1 7-22). Prin y gellir dychymygu
gyflwr truenus pobl ag na feddant galon i daro ergyd er

mwyn rhyddid, a'r rhai, er cipio gwrolder am íynyd,

oeddynt heb un arf â pha un i daro ergyd. Gorchfyg-
wyd y Philistiaid, fodd bynag, yn y pen draw, a darfu i

Ddafydd, serch iddo yn flaenorol wrthwynebu a Iladd

Goliath, ymguddio yn eu plith rhag Saul. Ni raid i ni

synu pan ddarllenwn ' i ryfel caled fod yn erbyn y Philist-

iaid holl ddyddiau Saul ; a phan welai Saul wr glew a
nerthol, efe a'i cymerai atto ei hun' (xiv. 52). O'r

diwedd daeth maes angeuol Gilboa, Ile y syrthiodd Saul,

ac y chwalwyd ei fyddin mewn dychryn ac anrhefn.

Gwnai y Philistiaid ddangos gwyneb digon diofn hyd yn
od yn y rhan foreuol o deyrnasiad Dafydd ; ond mae yn
debygol i'r gwahanol orchfygiadau a gawsant dori eu
hyspryd (2 Sam. v. 17-25; viii. 1; xxi. 15-22; xxiii.

8-17); o'r hyn Ileiaf nid ydym yn clywed dim yn
ychwaneg am danynt yn ystod y rhan olaf o'i deyrnasiad,

nag ychwaith yn nheyrnasiad Solomon. Dano ef darfu

i freniniaeth Israel gyrhaedd ei helaethrwydd mAvyaf,

ond prin y cynwysai tir y Philistiaid (1 Bren. iv. 21 ;

2 Cron. ix. 26).

Er nad oedd y Philistiaid mwyach y gelynion arswydus
i Israel ag oeddynt wedi bod yn hir, etto cyfarfyddwn

âg hanesion a ddangosant fod brwydrau yn cymeryd Ue
rhyngddynt. Yr oedd Gibbethon yn ddinas yn rhandir

Dau (Jos. xix. 24), ac yn un o'r dinasoedd a roddasid i'r

Lefiaid (xx. 23), etto cawn hi yn perthyn i'r Philistiaid,

a ' Nadab a holl Israel oedd yn gwarchae ar Gibbethon
'

(1 Bren. xv. 27); ac yn agos i ddeng mlynedd ar hugain
yn ddiweddarach cawn yr Israeliaid drachefn yn gwarchae
yn ei herbyn (xvi. 15, 17). I Jehosaphat yr oedd rhai

o'r Philistiaid yn dwyn anrhegion, a theyrnged o arian

(2 Cron. xvii. 11); ond yn nheyrnasiad ei fab Jehoram
' daeth y Pliilistiaid a'r Arabiaid i íynu i Judah, ac a'i

drylliasant hi, ac a gaethgludasant yr holl gyfoeth a
gafwyd yn nh y brenin, a'i feibion hefyd a'i wragedd,
fel na adawyd mab iddo, ond Jehoahaz, yr ieuengaf o'i

feibion ' (xxi. 1 6, 1 7). Yn mhen Ilawer o flyneddau ar

ol hyn darfu i Uzziah, brenin Judah, 'fyned allan a
rhyfela yn erbyn y Philistiaid, gan dori i lawr fur Gath,

a mur Jabneh, a mur Asdod ; ac a adeiladodd ddinasoedd
yn Asdod, ac yn mysg y Philistiaid' (xxvi. 6). Ond cyf-

newidiwyd tynged rhyfel unwaith yn ychwaneg. Yn
nheyrnasiad Ahaz, 'y Philistiaid hefyd a ruthrasent i

ddinasoedd y gwastadedd, a thu dehau Judah, ac a ennill-

asent Bethsemes, ac Ajalou, a Gederath, a Socho a'i

phentrefydd, Timnah hefyd a'i phentrèfydd, a Gimzo a'i

phentrefydd, ac a drigasant yno' (xxviii. 18). Hezeciah,

mab Ahaz, yw y nesaf a ddaw i'n golwg fel gorchfyg-wr:
' Efe a darawodd y Philistiaid hyd Gaza a'i therfynau, o

dwr y gwylwyr hyd y ddinas gaerog' (2 Bren. xviii. 8).

Yn y rhyfeloedd rhwng Assyria a'r Áipht, dyoddefodd
Philistia fel canol-wlad rhyngddynt, yn chwerw. Cymer-
wyd Asdod gan Iralush IV., a dywed Tiglath-pileser

iddo dderbyn teyrnged gan freuinoedd Gaza ac Ascelon.

Darfu i Tartan, Ilywydd Sargon, ymladd yn erbyn Asdod,
a'i hennill. Gwnaeth Sennacherib, ar ei daith i'r Aipht,
ennill amryw o drefydd perthynol i'r Philistiaid, megis
Ecron, a hoeliodd gyrph eu meirwon dienyddedig o
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gwmpas ei muriau. Darfu yr Aiphtwyr yn eu tro an-

rheitliio Pliilistia. Tarawodd Pharaoh-Necho Gaza (Jer.

xlvii. 1); canlynwyd hi â davx neu dri trychineb mwy
arswydus. ' achos y dydd sydd yn dyfod i ddistrywio

yr holl Philistiaid, ac i ddinystrio o Tyrus a Sidon bob

cynorthwywr ag sydd yn ngweddill ; oblegid yr Arg-

Iwydd a ddinystria y Philistiaid, gweddill ynys Caphtor.

Moelíii a ddaeth ar Gaza, torwyd ymaith Ascelon, gyd
à'r rhan arall o'u dyffryuoedd hwynt

;
pa hyd yr ym-

rwygi di ? O gleddyf yr Arglwydd, pa hyd ni lonyddi?

dychwel i'th wain, gorphwys a bydd ddystaw. Pa fodd

y llonydda efe, gan i'r Arglwydd ei orchymyn ef yn
erbyn Ascelon, ac yn erbyn glan y môr? yno y gosododd

ef ' (xlvii. 4-7). Llefarwyd yr oracl canlynol, yn bygwth
difrodiad cyffelyb, ar gyfrif y niwed a wnaed i Israel yn
ei chyflwr olaf a gwan, gan Ezeciel :

' Fel hyn y dywed
yr Argiwydd Dduw ; am wneuthur o'r Philistiaid trwy

ddial, a dialu dial trwy ddirmyg calon, i'w dinystrio am
yr hen gas : am hyny fel hyn y dywed yr Àrglwydd
Dduw; Wele fi yn estyn fy llaw ar y Philistiaid, a thoraf

ymaith y Cerethiaid, a difethaf weddill porthladd y môr.

A gwnaf arnynt ddialedd mawr trwy gerydd llidiog ; a

chant wybod mai myfi yw yr Arglwydd, pan roddwyf
fy nialedd arnynt' (Ezec. xxv. 15-17). Cyflawnwyd y
bygythion echrydus hyn. Wedi i Babilon syrthio, darfu

i fyddinoedd Persia oresgyn Philistia ar eu ffbrdd tua'r

Aipht. Parhausant i gadw meddiant o Gaza, a chymer-

udd Alexander hi ar ol pum mis o warchae, ynghyd â'r

holl druenusrwydd arferol o gydíyned â hyny. EnniU-

odd Antiochus hi drachefn yn 198 c.c. ; a darfu i'r pen-

aethiaid Macabeaidd wneud rliai yraosodiadau fíyrnig ar

eu hen elynion mileitiig, gan ysbeilio a Uosgi eu prif

(Irefydd a'u temlau. Darfu i arfau anwrtliwynebol y
Rhufeiniaid o'r diwedd dara y wlad, a hithau a suddodd
i gyflwr talaeth Rufeinig.

Trwy eu holl hanes ymddengys y Philistiaid fel rhy-

felwyr anoi-chfygol, ac yn ddychryn i'w cymydogion
oherwydd eu rhuthriadau disymwth a ffyrnig. Mae yn
i'haid fod eu trefydd wedi eu hamddifíyn yn gadarn,

oblegid yr oeddynt yn abl i wrthsefyll gwarchaeau hir-

iou ac arswydus. Mae yn rhaid hefyd fod medrusrwydd
celfyddydol wedi gwneud cryn gynydd yn eu mysg, fel

y daugosir gan y darluniau a roddu' o arfogaeth Goliath

(1 Sam. xvii. 5). Yr oedd saethyddiou yn rhan arswydus

o'u byddinoedd, fel y gallwn gasglu oddiwrth yr adrodd-

iad canlynol :
' A thrymhaodd y rhyfel yn erbyn Saul,

a'r gwyr bwaau a'i cawsant ef, ac efe a archollwyd yn
dost gan y saethyddion ' (1 Sam. xxxi. 3). Bu eu dial

yn ddisymwth a chreulon—'Uosgasant wraig Samson a'i

thad â tliân,' ac efallai iddynt weini yr un gosb ar eu

carcharorion eraiU (Ps. lxxviii. 61-G3). Yr oedd ý Phil-

istiaid yn ddienwaededig ac eilun-addolgar: Dagon, lìeu

y pysgod-dduw, ydoedd eu prif dduw, ac yr oedd iddo

dernlau yn Asdod a Gaza; cafwyd Baalzebul yn Ecron;

ac yr oedd delw Derceto, Dagon fennyw, yn Ascelon.

(Jarient eu delwau gyd â'u byddinoedd—oblegid ar ol

c.iel eu gorchfygu yn Rephaim, 'gadawsant eu delwau
yno, a Dafydd a'i wyr a'u llosgodd hwynt' (2 Sam. v. 21).

Pan, ar ol brwydr Gilboa, y cawsant gorph Saul yn mhlith

y lladdedigion, dywedir wrthym iddynt ' dori ei beu, ac

a ddiosgasant ei arfau ef, ac a anfonasant i wlad y Phil-

istiaid o bob parth, i fynegi yn nh eu delwau hwynt,

ac yn mysg y bobl. A gosodasant ei arfau ef yn nh
Astaroth ; a'i gorph ef a hoeliasant hwy ar fur Beth-san

'

(1 Sam. xxxi. 9, 10). Arferid dewiniaeth yn neillduo)

ganddynt. Ac felly, yn ystod caethiwed yr arch yn eu
plith, a phan yr oeddynt yn dyoddef dan faruedigaeth

Duw, ' y Philistiaid a alwasant am yr offeiriaid ac am y
dewiniaid, gan ddywedyd, ' Beth a wnawn ni i arcli yr
Arglwydd ? hyspyswch i ni pa fodd y danfonwn hi adref

?

(vi. 2). Mae y prophwyd Esaiah yn ceryddu ei bobl ei

hun am fod 'yn ddewiniaid fel y Philistiaid'—yr oedd
yr arferiad wedi dyfod gan hyny yn nodweddawl a

diarebol. Yr oedd iaith y Philistiaid, os gallwn farnu

oddiwrth enwau, yn wi'eiddiol o'r un dosparth a'r Hebr-
aeg neu yr hen Phenician, ond gwnai amrywiaeth o honi

a elwid 'Asdodiaeg,' a wahaniaethai oddiwrth ' iaith yr
luddewon' yn nyddiau Nehemiah (Neh. xiii. 24). [Gwel
AsDOD, Dagon, Ecron, Gath, Gaza.J
PHCENICIA. [Tyeus.]

PHIIYG'IA, talaeth o Asia Leiaf, yn amgylchedig ar

y gogledd gan Bithynia a Galatia ; ar y dehau gan Lycia
a Pisidia ; ar y gorllewin gan Mysia, Lydia, a Caria ; ae

ar y dwyrain gan Cajopadocia a Lycaonia. Gellid ei galw
yn dalaeth ganolbarthol Asia Leiaf. Nid oeddym yn
dysgwyl am y darluniad canlynol o eiddo Syr C. Fellowes

mewn perthynas i hinsawdd y wlad :
' Mae yr oerfel yn

Phrygia, oblegid uchder y tir, mor fawr fel na welir dim
planigion ond y cyfryw a geir ar ucheldiroedd Scotland,

Ile y dyoddefa y trigolion lai oddiwrth lymder yr hin nac

yma. Mae yn rhaid fod yr haf yn fyr iawn yn y wlad
uchel hon, oblegid nid ydoedd yr yd wedi ei hau yn
Ebrill, a chesglir ef yn aml yn nghanol eira yn mis Hyd-
ref.' ' Mae penau gwastad y bryniau a'r ucheldiroedd

eangfawr yn Phrygia, a'r rhei'ny yn aml yn gorslyd ac

yn gyffredin heb Iwyn o goed arnynt, yn edrych yn Uawer
mwy fel anialwch gwyllt anghyfanneddol na dim arall

'

{Bib. Sac. viii. Oct. 1851, tudal. 864, 865). Yr oedd rhai

o'r luddewon, 'gwyr bucheddol o bob cenedl dan y nef,'

y rhai oeddynt yn Jerusalem ar ddydd y Pentecost, o

Phrygia (Act. ii. 5, 10); a gallasent gario yr efeugyl yn
ol gyda hwynt i'w gwlad eu hunain. Ymwelodd Paul
ddwywaith â Phrygia. Y tro cyntaf dywedir iddo

'dramwy trwy Phrygia a gwlad Galatia' (xvi. 6); a'r ail

dro iddo ' dramwy trwy wlad Galatia a Phrygia mewn
trefn, a chadarnhau yr hoU ddisgyblion ' (xviii. 23). Enwir
tair dinas gymydogaethol yn y T. N.—Colosse, Laodicea,

a Hierapolis, yn yr oU o'r rhai yr oedd eglwysi (Col. iv.

13, 16; Dat. iii. 14).

PHUT, trydydd mab Ham, ac hefÿd enw gwlad,

efallai yn Affrica, trigolion yr hon oeddynt ei ddisgyn-

yddion (Gen. x. 6 ; Ezec. xxvii. 10 ; Nahum iii. 9). Mae
wedi cael ei gymeryd am Libya a'i thrigolion, ac a gyf-

ieithir felly weithiau yn y C. S. ; ond gan fod y deong-

liad hwn yn amheus, yr ydym yn golygu taw gwell fuasai

trawsgrifiaw bob amser y gair gwreiddiol na'i gyfieithu.

[LlBYA.]
PHYLAC'TERAU, darnau bychain o groen {parch-

ment) ar y rhai yr ysgrifenir i-hanau o'r ddeddf, y rhai a

ddodir mewn Uedr-godau, a chwedi eu rhwymo â charai

wrth y talcen a'r fraich aswy. Mae y rhwymedigaeth

i'w gwisgo yn sylfaenedig ar y gorchymyn canlyuol yu y
gyfraith : 'A bydded y geiriau hyn, yr ydwyf yn eu gor-

chymyn i ti heddyw, yn dy gaîon. A hysbysa hwj'nt

59
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i'th blant; crybwyll am danynt pan eisteddych yn dy d,
a phan gerddych ar y ffordd, a phan orweddych i lawr, a

phan gytbdych i fynn. A rliwym hwynt yn arwydd ar dy

law ; byddant yn rhactalau rhwng dy lygaid. Ysgrifena

hwynt hefyd ar byst dy d, ac ar dy byrth' (Deut. vi. 6-9).

Yr ydys yn gyffredin wedi cymeryd y geiriau hyn fel yn
arwyddo dyledswydd yr Israeliaid i feddu gwybodaetli

drwyadl o'r gyfraith, talu sylw cyson iddi, a rhoddi ufudd-

dod manwl iddi : megis pan ddywed Solomon, ' Cylyma

hwy ara dy wddf, ysgrifena hwy ar lech dy galon ' (Diar.

iii. 3). Ond mae y rabbiniaid yn dal eu bod i gael eu

deall yn llythyrenol, ac yn gofyn am i ryw ranau gael eu

gosod ar y talcen rhwng y llygaid, ac wrth y fraich aswy,

ac ar byst y tai.

Yr adnodau sydd i gael eu hysgrifenu i'r dyben hyn
ydyw y rhai canlynol :—Exod. iii. 1-10, 11-16; Deut.

vi. 4-9 ; xi. 13-21. Mae y rhai sydd i fod ar y talcen i

gael eu hysgrifenu ar bedwar dernyn gwahanol o groen
;

ar gyfer y fraich, os un dernyn, mewn pedair colofn gwa-
hanol. Rhoddir ar lawr lawer iawn o gyfarwyddiadau

manwl a dibwys mewn perthynas iddynt. Dywed Leo
Modena :

' Dylai y gwrrywaid wisgo yn wastadol y rhac-

talau neu y tepìiillin i'w penau, yr hyn a orchymynir yn
Deut. vi. 6-8 ; xi. 18, 19.' Ond serch hyn, yn bresenol,

mewn rhan er mwyn osgoi gwatwar y cenedloedd yn
mhUth y rhai y trigant, ac hefyd oblegid y cyfrifant

hwynt yn bethau santaidd, a'r cyfryw a ddylent gael eu
defnyddio gyda doethineb, ac nid ar bob achlysur dibwys,

ni wisgant hwynt ond ar amser gweddi. Yn y boreu yn
fynychaf y gwisgant y rhactalau. Mae rhai mwy defos-

iynol yu eu gwisgo ar y gweddiau prydnawnol, ond.

ychydig iawn yw y rhei'ny.

Mae yr arferiad o osod mezuzoth neu argraphau ar byst

y tai wedi ei sylfaeuu ar yr un gorchymyn a'r tephülin.

Dernyn o groen yw y mezuza, ar ba un mae yn ysgrifen-

edig Deut. vi. 4-9 ; xi. 13-20. Mae y croen yn cael ei

rohaw a'i osod mewn pib gorsen neu un blwm, yr hon a

rwymir wrth bost y t â hoelen wedi ei gyru yn mhob
pen. Gan fod y gorchymyn yn y gyfraith yn y rhif

lUosog—' ar byst dy dai, ac ar dy byrth '—yr ydys
wedi casghi y dylai mezuzoth gáel eu rhwymo wrth byst

pob drws yn y tai, gan nad pa un ai pai-lyrau, ystafell-

oedd gwely, cegin, neu seleri ; ar ddrysau ysguboriau neu
ystordai, ac ar byrth dinasoedd a threfydd. Dodir y
mezuza yn gyffredin ar y Uaw ddehau i'r drws ; a chyfrifir

y rhei'uy y mwyaf defosiynol o'r Israehaid a'i cyffyrddant

ac a'i cusanant yn fynych wrth baso i mewn ac allan.

Darlunir rhiríweddau y tephillin a'r mezuzoth yn y Talmud
fel rhai mawrion iawn (Alleu, Mod. Jud. 318).

Nid yw yn hawdd dweud pa un a ydyw deddf Moses,
yr hon sydd wedi achosi yr arferiadau hyn, i gael ei deall

yn llythyrenol neu yn íËguro]. Mae yn deilwng o sylw
na ddarfu dim o'n Harglwydd gonderanio yr ysgritënydd-

lon a'r Phariseaid am wisgo phylacterau
;
yr hyn y beia

efe hwynt o'i blegid ydoedd, eu ' bod yn gwneutliur yn
llydain eu phylacterau, ac yn gwneuthur ymylwaith eu

gwisgoedd yn helaeth, er m,wyn eu gweled gan ddjjnion

'

(Matt. xxüi. 5).

PHYL'IP. [Apostolion.J
PHYL'IP. [Herod.]
PIB. 1. Offeryn gwynt o natur gerddorol (1 Sam.

X. 5). 2. Offeryn rhywbeth tebyg ei ffurf er cario gwlyb-

ynwch (Zech. iv. 2, 12). Yr oedd yr luddewon fel plant
yn y farchnadle, y rhai ni ddawnsient pan y canai eu
cymdeithion bibau, na galaru pan y cwynfanent : nis

gallasai Crist, a'i brophwydi ffyddlon, a'i apostoHon, trwy
foddion teg neu lym, enniU eu sylw at bethau tragy-

wyddol ; nis medrai loan â'i annerchion pruddaidd, na
Christ â'i rai siriol serchus, wneud un argraph arnynt
(Matt. xi. 17).

PIL'AT, Pon'tius, ydoedd ItaUan, mae'n debygol, ac

a ganlynodd Yalerius Gratus fel Uywodraethwr Judea
ynghylch o.c. 26. Llanwodd y swydd am o gylch deng
mlynedd, ac yr ydoedd yn ganlynol yn Uywodraethwr
trwy ystod yr hoU araser yr arferodd ein Harglwydd ei

weinidogaeth gyhoeddus. O'r diwedd cydymgynghorodd
yr arch-offeiriaid a henuriaid yr luddewon i'w osod ef i

farwolaeth ; ond gan nad oedd ganddynt y cyfryw alUi

dan y Ilywodraeth Rufeinig, hwy a'i traddodasant ef i

ddwylaw Pilat, ac er iddo, oherwydd ei ymwybodoU'wydd
ddiuiweidrwydd Crist, wneud amryw gynygion i'w

waredu, etto cymerodd ei orchfygu gan eu taerineb, a
thraddododd ef i'w groeshoeUo.

Cyhuddid Pilat o weithredoedd creulon iawn fel Uyw-
odraethwr, a thrwy hyny gwnaeth enyn Uid yr luddewon
a'r Samariaid. O'r diwedd danfonodd y senedd Samar-
iaidd genadau at YiteUius, pen llywydd Syria, ac a'i

cyhuddasant o fod wedi Uofruddio nifer o'u cydwladwyr.
Archodd ViteUius ef i fyned i Rufain i atteb ger bron yr

ymerawdwr am y cyhuddiadau a ddygid yn ei erbyn.

Pan gyrhaeddodd Rhufain yr oedd yr ymerawdwr Ti-

berius wedi marw (Joseph. Antig. xviii. 3. 1, 2 ; 4. 1, 2);

ond dywedir i CaUgula ei aUtudio i Yienne yn Gaul, a

dywed Eusebius yr adroddai yr haneswyr Groegaidd iddo

'syrthio i'r fath drychinebau, fel y gorfuwyd ef i osod

terfyn ar ei fywyd, ac i ddyfod fel hyn yn ddialydd ei

ddrygioni ei hun ' (Euseb. Eccles. Hist. xi. 7).

PINWYDD. Mae tri o wahanol eiriau a gyfieithir

yn binwydd, oud nid yw ystyr yr un o honynt wedì cael

ei sicrhau.

Yn Esa. xU. 19 a lx. 13 cyfieithir T\1T\- {tidhar) yn y
C. S. yn binwydd, C. C. yn ffuu-ydd. Cyfieithir ef yn y
Yulgate (Lladin) yn ulmus, y ffawydd, a mabwysiadir yr

ystyr yma gan rai. GweU gan rai y ddericen, yr ilex,

megis yr arwydda y gair yn briodol hren caled parhaus

(856); ond nid yw hwn ond rheswm annigonol iawn, gan
mai nid yr unig brenau celyd yw y dderwen neu yr ilex.

Yn Neh. viii. 1.5, "pü îíÿ {atz shemen) a gyfieithir yn
'binwydd' yn y C. S., a'r un modd yn y C. C. ; ond yn
1 Bren. vi. 23 yn olewydd, ac ar ymyl y ddalen coed oleic.

Dylai y cyfieithiad blaenaf, debygem ni, gael ei wrthod

;

a dylasai y geiriau gael eu cyfieithu yr un tfordd yn y
ddau fan. Cynyga Gesenius ar iddynt gael eu cyfieithu

yn hren oleaster, yr hwn a wahaniaetha oddiwrth yr

olewydd.

Yn Esa. xlix. 14 cyfieithir J"iX {oren) yn onen. Ni cheir

y gair ond unwaith yn yr 1 sgrythyrau, ac y mae wedi

cael ei gyfieithu mewn amrywiol ffyrdd. Mae y Deg a

Thriugain a'r Cyfieithiad Lladin yn ei gyfieithu yn hin-

wydd ; ac ystyria RosenmüUer, Gesenius, ac eraiU, taw
math o binwydd ydyw (Gesenius, Lex. 80); ond nid oes

digon brawf wedi cael ei ddwyn yn mlaen yn ffafr y
pren hwn neu unrhyw bren neiUduol arall. Yr ydym
gan hyny yn gadael y matter heb ei benderfynu.



PIS'GAH. 467 POBL

PIS'GAH. [Abauim.]

PIS'IDIA, talaeth o Asia Leiaf, wrth gwr gorllewinol

Myuydd Taurus, ac ar y dehau-orllewin o Lycaonia, ar y
gogledd i Pamphylia, a'r dwyrain i Caria ac lonia. Yr
oedd gynt yn wlad boblog. Enwa Ptolemy ddeunaw o

ddinasoedd ynddi, megis Antiochia, Seleucia, Tehnessus,

&c. Yma y darfu Paul a Barnabus, yn nghanol llawer

o erledigaeth, blanu eglwys Gristionogol (Act. xiii. 14,

15-52 ; xiv. 20), yr hon, meddir, a gynyddodd hyd nes

oedd ganddynt ugain o esgobaethau. Parhaodd hyn am
saith neu wyth canrif. Yn awr mae y wlad yn y cyflwr

inwyaf truenus, ac nid oes o Gristionogaeth yn aros ond
yr enw.

PISO. Dylai y geiriau * un a biao ar bared ' gael yn
inhobman eu cyfieitliu yn * wrryw,' neu ryw air cyfíelyb

(1 Sain. XXV. 22, 34). Efallai nad oedd dim yn anmhri-

odol yn y geiriau yn mhlith yr hen luddewon, ond
ystyrir hwynt felly yn bresenol.

PI'SON, un o'r cangenau i ba rai y rhenid yr afon a

ddyfrhai ardd Eden. Oddiwrth yr hanes yn Gen. ii. 10

mae yn amlwg fod Pison yn afoii ar ei phen ei hun, yn
gystal a'r Euphrates a Hidecel, ac nid cangen yn unig
o'r afonydd hyn. Tybiai Calinet a Ryland taw Phasis

oedd yr afon Pison, yr hon sydd yn rhedeg trwy Colchis,

yr hwu a ystyrient iiwy yn Hafilah, ac a ymarllwys yn y
diwedd i fôr Euxine ; ond nid yw hyn ond amcan-dyb
îieb ei chadarnliau â phrofion, ac ni Avyddis pa afon

ydoedd Pison, neu pa un a ddarfu iddi ddiflanu mewn
canlyniad i'r cyfnewidiadau mawrion a lliosog ag y
mae gwyneb y ddaiar wedi myned danynt er amser y
ííreadiofaeth.

PI'THOM a Raam'ases, dwy drysor-ddinas a adeilad-

wyd i Pharaoh gan yr Hebreaid yn yr Aipht (Exod. xi.)

Tybia rhai mai Pithom oedd Pelusium; ond mae yn fwy
tebygol taw Pathumos ydoedd, sef Traroi'^io? Herodotus,

ar y gamlas a wnawd i uno Môr y Canoldir â'r Môr
Coch, rhwng y Nile a Suez. Mae amryw amcan-dybiau
wedi cael eu tfurfio mewn perthynas i sefyllfa Raamases

;

ond nid oes cymaint ag un o honynt yn cael ei chadam-
hau à phrofion digonol. [Raamases.]
PLA [Clefydau], unrhyw gystudd trwm neu drych-

ineb (Ps. xci. 10; 1 Bren. viii. 37, 38). Gelwid y barned-

igaethau a dywaUtwyd ar Pharaoh am wrthod rhyddhau
yr Israeliaid yn blauau (Exod. ix. 14). Yn Dat. xv. 1,

6, 7, darlunir saith angel fel yn dal ' saith phiol aur, yn
llawn o ddigofaint Duw,' yr hwn a elwir yn 'saith bla

diweddaf' Nid yw yr énw pla yn cael ei gyfyngu i'r

clefyd a elwir y pla; arferir ef heíÿd am y gwahanglwyf
(Lef. xiii. 3), am menorrJiafiia (Marc xv. 2í), 34), ac am
glefydau eraill (Luc vii. 21).

PLANED, swp o sêr (Ésa. xiii. 10). Er mwyn gwa-
haniaethu y sêr oddiwrth eu gilydd, dosperthid y wybren
gan yr hynafiiiid i wahanol ranau a elwid yn blanedau, y
rhai a debygent hwy a ddygent lun anifeiliaid a gwrth-
ddrychau eraill, megis yr Arth Mawr, y Tarw, y Llew.
Gwahaniaethir seren gyfleuedig yn y rhan hono o'r nef-

oedd a guddir gan droed ddehau y blaned a elwir y Llew,
oddiwrth sêr eraill trwy ei galw yn seren yn nhroed dde-
hau y Llew. Y trefniad a gafodd dderbyniad cyff'redinol

ydoedd un Ptolemy, yn ol yr hwn y rhenid y rhan hono
o'r I eToedd ag oedd yn weledig iddo ef i wyth a deugain
<) blauedau, sef un ar hugain ar y gogledd i'r arwyddlun

{zodiac), deuddeg o'r arwyddlun, a deuddeg ar y dehau
iddo. Mae seryddion diweddar wedi luawr liosogi y rhif

Ychwanegodd Herelius ddeuddeg o blanedau newydd-
ion, Halley wyth o blanedau deheuol ; Bayer deuddeg o

rai deheuol ; La CaiIIe bymtheg o rai deheuol ; ac y mae
deuddeg yn rhagor wedi cael eu chwanegu ar wahanol
amserau gan wahanol seryddion

;
gan wneud i fynu

rhyngddynt y swm o 107 o blanedau.

Planihdau, [ymyl y ddalen yn y C. S. 'y deuddeg
arwydd'], (2 Bren. xxiii. 5). Rhoddai yr Hebreaid yr

enw hwn i ddeuddeg arwydd y zodiac, ac y mae yn cael

ei alw yn Arabic yn 'gylcli y palasau.' Tybid taw y
rhai hyn oeddynt lettyau yr haul yn ystod deuddeg mis

y flwyddyn, a chynygient iddynt addoliad coel-grefyddol.

Flanedau neu Mazzaroth (Job xxxviü. 32); ymyl y ddalen
'y deuddeg arwydd.' Dealla Gesenius hefyd wrth y
gair hwn arwyddion y zodiac. Golyga taw yr un gair

yw Mazzaroth a MazzaIoth, ond fod 'I' ac 'r' wedi newid
llefydd (tuda). 461, 462).

PLEI'ADES, y swp hyny o sêr a elwir y saith seren,

yn ngwddf y blaned Taurus. Ymddangosant o gylch

diwedd Mawrth, yn y gwanwyn, ' A rwymi hyfrydwch
Pleiades ? neu a ddatodi di rwymau Orion ? Ä fedri di

eu rhwystro i godi yn eu hamser ? neu a elli di luddias

y gwynt ffi'es a'r gwres a gydfÿnedant â'u codiad, a

gwneud y ddaiar yn agored, tfrwythlon, a pheraroglus

'

(Job ix. 9 ; xxxviii. 31 ; Amos v. 8).

POBI. Ymddengys y pobai pobl Asia eu bara yn
deneu iawn, ac y crasent ef ar lafn haiarn, crwn oddi-

allan a chau oddifewn, neu trwy ei ddodi ar yr aelwyd a

thaenu marwor a Iludw poeth drosto. Ffyna yr un
dulliau yn awr yn Palestina. Dywed Dr. Robinson ar

un achlysur: 'Yr oedd y bennywaid yn rhai o'r pebyll

yn tylino toes a'i grasu yn deisenau teneuon ar y marwor,

neu ar lafnau haiarn uwch ben y tân' (Robinson, ii. 180).

Yn awr y mae ganddynt yn gytfredin ffvrnau wedi eu

gwneud yn y ddaiar, bump neu chw( ch troedfedd o

ddyfnder, a thair o amgylchedd, a chwedi eu plastro yn
dda â morter, yn erbyn ochrau y rhai, pan wedi eu
poethi, y gosodaut eu teisenau teneu hirgrwn. Mae yr

Arabiaid yn cynneu tân mewn ysten gareg fawr, a phan
fyddo yn ddigon poeth, gosodant haenen deneu o does

ar yr ochr allan iddo, a phobir ef yn union yn deisen mor
deneu a'n wafers ni. Maent yn pobi hefyd mewn padelli

ffrio. Ymddengys y pobid y bwyd-offrwmau ar y cyfry

w

grwn-gau lafnau haiarn, ystenau careg, neu badelli^'r

(Leí ii. 4, 5, 7; Harmer, i. 476).

Yn y Dwyrain pobai teuluoedd yn gytfredin eu bara

eu hunain, a phobent ei yn feunyddiol, gan bobi dim
ond yr hyn fyddai yn ddigon dros y dydd. Nid yw yn
gytfredin yn dda i ddirn os cedwir ef yu hwy nag un

diwrnod. Weithiau, fodd bynag, gwneir ef yn y fath

fodd ag i gadw am amryw ddyddiau. Yr oedd y bara

gosod yn gymhwys i'w fwytta ar ol aros wythnos ger bron

yr Arglwydd. Gwneir bara hefyd at wasanaeth teith-

wyr (Jos. ix. 12 ; Harmer, i. 483).

Mae boneddigesau Dwyreiniol yn parotoi â'u dwylaw
eu hunain deisenau, pastry, &c., yn eu hystafelloedd ; a

choginir rhai dysgÌeidiau neiUduoI ganddynt hwy eu

hunain, ond nid yn eu hystafelloedd. Ar y cyfryw

achlysuron ant i ryw ystafell yn agos i'r gegin. Dengys
hyn i ni er fod Tamar yn ferch i frenin, nad ydoedd
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dim yn angliyson ag arferiou Dwyreiniol yn ngiiais Am-
non at eu tad i adael iddi ' grasu dwy deisen yn ei olwg,

fel y bwyttai o'i llaw.' * Felly Tamar a aeth i d Amnon
ei brawd (ac efe oedd yn gorwedd) a hi a gymerth beiU-

iaid, ac a'i tylinodd, ao a wnaeth deisenau yn ei wydd ef"

ac a grasodd y teisenau' (2 Sam. xiii. 6-9). Ni allwn

gasglu mai nid dyma y tro cyntaf i Tamar grasu teisenau.

Er y pobai teuhioedd yn y Dwyrain yn gyffredin eu

bara eu hunain, etto ymddengys fod gynt, fel y mae yn
bresenol, bobtai cyhoeddus (Harmer-, Ohs. i. 528), i ba

rai y gallasai pobl ddanfon eu bara i'w grasu, a lle y
gwneid hefyd fara i'w werthu. Pan draddododd Zede-

ciah Jeremiah i gyntedd y carchardy, gorchymynodd
am roddi iddo ef deisen o fara beunydd o heol y pobydd-
ion, nes darfod yr holl fara yn y ddinas' (Jer. xxxvii. 21).

Yr oedd ystryd y pobyddion, yn debygol, yn rhan o'r

ddinas lle trigai y pobyddion, yn ol arferiad gyffredin yn
y Dwyrain.
Gan fod coed fel tanwydd yn brin yn y Dwyrain, mae

y bobl yn gyffredin iawn yn gwneud defnydd o dail

buwchod wedi ei sychu i grasu eu bara, ac at ddybenion
cogyddol eraill. Mae yr arferiad yma yn parhau i ffynu

yn Barbary, Arabia, a pharthau eraiU o'r Dwyrain. Mae
yn debyg iawn fod blas tom y buwchod ar y bara a gresir

gyd â'r fath danw^^dd a hyn (Harmer, Ohs. i. 513, 514
;

Amer. Miss. Her. 1841, tudal. 208).

Mae y ffaith hynod hon yn ein cynysgaethu ag espon-

iad syml o'r gorchymyn roddwyd i Ezeciel, i bobi ei fara

yn ngwydd ei gydwladwyr 'wrth dail tom dyn.' Ni
olygid mewn un modd y cyfansoddid ef o sylwedd mor
ffiaidd, ond yn imig y cai ei grasu wrtho : a phan am-
lygodd y prophwyd ei wrthwynebrwydd i hyd yn od
hyn, dywedodd yr Arglwydd wrtho, ' Wele mi a roddais

i ti fiswail gwartheg yn lle tom dyn, ac â hwynt y gwnei
dy fara.' Amcan y cyfan ydoedd dangos, trwy arwydd-
luniau, y sefyllfa druenus y darostyngid Israel yn mhhth
y cenedloedd. Pe buasai biswail gwartheg yn cael ei

orcbymyn yn y Ue cyntaf, ni fuasai yn amîygawl o'r

cyflwr truenus hwnw, oblegid yr oedd hono yn arferiad

yr oeddynt yu eithaf cyneíin â hi. Cyfarwyddid ef gan
hyny i wneud defnydd o dom dyn, yr hyu oedd yn
arswydus arwyddocaol o'r dirfawr ofìd i ba un y caent

eu darostwng (Harmer, Ohs. i. 519).

POENWP. Yn nameg y gofynwr darlunir y dyledwr
fel yn ddigUon wrtho pan y cafodd allan na wnai faddeu
i un o'i gydweision swm cydmariaethol o fychan, ac fel

yn ei draddodi i'r poenwyr, hyd oni thalai yr hyn oedd
ddyledus iddo (Matt. xviii. 23-35). ' Dynoda y gair

^aa-auia-Trjç—a gyfìeithir yma yn hoenwr'—medd Dr.

Campbe]], ' yn briodol holwr, yn enwedig un âg awdur-
dod i lioli trwìj ddirdyniad. Ac yn ganlynol daeth y gair

i gael ei ddefnyddio am (jeidwad carchar, oblegid ar y
cyfryw y disgynai yn gyffredin yu y dyddiau hyny y
gorchwyl hyn. Nid yn unig fe ganiateid iddynt, ond
caent eu gorchymyn i ymddwyn tuag at y trueiniaid

yn eu cadwraeth gyda phob math o greulondeb, er eu
gorfodi i dalu, os drwgdybid eu bod wedi cuddio rhyw
ran o'u heiddo ; neu os na fyddai dim ganddynt, i wasgu
o honynt y swm oedd ddyledus oddiwrth dosturi eu
perthynasau a'u cyfeiUion, y rhai, 'fer mwyn gwaredu o'i

boenau y person annedwydd i'r hwn yr oedd ganddynt
barch, a allent gael eu tueddu i dalu y ddyled ; oblegid

dylid cofî'hau fod person y dyledwr methedig yn gyfan-
gwbl yn Uaw y goí'ynwr i wneud âg ef yn ol ei ewyllys

'

(Campbell, Gospels, iv. 122).

POMGRAN'AD. Profir yr arwydda y gair Hebraeg
JÌÖI y pomgranad-bren a'i ffrwyth trwy dystiolaeth unedig
nen gyfieithiadau, yn gystal a thrwy enw Arabaidd y
pren, yr hwn a swnia yr un fath.

Nid yw y pomgranad-bren yn cyrhaedd uwchder mawr,
a denfyn allan uifer o gangenau oddiwrth yr un gwreiddyn.
Mae y cangenau yn drwchus iawn, a chwedi eu harfogi â
drain-bigau. Mae y drain yn debyg i rai yr olewydd a'r

myrtwydd, ac yn grogedig ar gorsenau cochion. Mae y
blodau, y rhai a sefant ar wahan oddiwrth eu gilydd, yn
fawrion, yn serenog, ac yn waed-goch eu Uiw. Tyfant i

ffrwyth gorddanteithiol, yr hwn sydd o ffurf gron, ac o
gylch maintioli afal. Mae y tu mewn o hw melyn, yn
cael ei ranu i naw neu ddeg o ystafeUoedd, a chynwys

FOMGRANAD.

nifer o hadau melyn a gwlybyrwch suddlawn. Mae y
pomgranad-bren i'w gael yn hoU erddi Syria, yn enwedig

yn nghymydogaeth Aleppo. Ni cheir y ffrwyth yn add-

fed yn aml cyn diwedd Awst, pan y gwna y rhan fwyaf

o deuluoedd eu hystoriaw erbyn y gauaf. Mae tri math
o ffrwyth—un melys, un araU anarferol o sur, a'r trydydd

yr hwn a una y sur a'r melys ac a brofir yn un blasus

iawn. Mae sudd y pomgranad sur yn cael ei ddefuyddio

yn Ue fiuegr. Mae ffrwythau y ddau fath araU yn cael

eu defnyddio weithiau ar y bwrdd gyda siwgr a dwfr

rhosyn. Mae y cnewyUynod hefyd, yu ffres a sych, yn
cyfansoddi rhan bwysig mewn cogyddiaeth.

Y son cyntaf a geir am y pomgranad yn yr Ysgryth-

yrau sydd yn Num. xx. 5, lle y cawn yr Israehaid yn yi'

anialwch yn grv,^gnach : 'A phaham y dygasoch ni i fynu

o'r Aipht, i'u dwyn ni i'r Ue drwg yma 1 Ue heb had, na
ffigys-bren, na gwinwydden, na phomgranad-bren, ac heb

ddwfr i'w yfed.' Ymddengys yr arwydda hyn eu bod yn
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flaenorol yn gynefin â phomgranadau yn yr Aipht, lle y
ceir hwynt yn tyfu yn bresenoh O'r hyn lleiaf daríu i

Moses ddal o'u blaen y dysgwyUad o'u cael yn ngwlad
Canaan, yr hon a ddarlunia fel ' gwlad gwenith, haidd, a

gwinwydd, a thgyswydd, a phomgranadwydd ' (Deut. viii.

8); ac yn ganlynol darfu i'r ysbiwyr a ddanfonasid i

ch.wiho y wlad, ' pan ddaethant hyd ddyffryn Escol, dori

oddiyno gaiigen ac un swp o rawnwin, ac a'i dygasant ar

drosol rhwng dau ; dygasant rai o'r pomgranadau hefyd,

ac o'r ffigys ' (Num. xiii. 23). Ar gyfrif prydferthwch y
pren neu ei ffrwythau cymerwyd ef yn gynllun yn ol yr

hwn i wneud yr addurnau ar ymylwaith gwisg Aaron
(Exod. xxviii. 33, 34), ac ar y ddwy golofn bres a elwid

Jacin a Boaz yn nheml Solomon (1 Bren. vii. 15, 18, 20,

21, 42 ; 2 Bren. xxv. 17). Yn Can. iv. 13 yr ydym yn
darllen am ' berllan o bomgranadau,' ac yn adn. 3 cyffel-

ybir harddwch y briodasferch i'r pomgranad: 'Dy arleis-

iau rhwng dy lywethau sydd fel darn o borngranad.'

Oddiwrth viii. 2 yraddengys y gwueid gwin o sugn y
pomgranad :

' Parwn i ti yfed gwin llysieuog o sugn fy

mhomgranadau.' Mae y gwerth a osodid ar y pomgi'anad

yn cael ei ddangos yn ei waith yn cael ei enwi gyd â'r

coedydd ag oeddynt yn neiUduol wasanaethgar ac mewu
arferiad cyffredinol, megis y winwydden, y ffigys-bren,

yr olewydden, a'r pahnwydd (Joel i. 12; Hag. iL 19;
RosenmüUer, Bot)
PON'TÜS a orweddai ar y gogledd-ddwyrain o Asia

Leiaf, ar hyd lanau y Môr Du. Yma y teyrnasai Mith-

ridates, yr hwn fu un amser yn wrthwynebydd grymus
a hir barhaus i Rufain. Yr oedd y rhyfel yn erbyn y
tywysog hwn yn un o'r rhai mwyaf pwysig ac y darfu y
werin-lywodraeth Rufeinig erioed gymeiyd rhan ynddo,

ac nid cyn hir ymdrech y llwyddodd Pompey i ddaros-

twng Pontus o dan yr iau Rufeinig (Conybeare, i. 266).

Yn mhlith y dyeithriaid yn Jerusalem ar ddydd y Pen-
tecost, ' gwyr bucheddol o bob cenedl dan y nef,' yr oedd
rhai o Pontus (Act. ii. 5, 9); ac mae yn ddigon posibl

iddynt gario yr efengyl gyda nhwy i'r wlad hono. Darfu
i'r apostol Pedr annerch ei Epistol Cyntaf at, yn mhHth
eraiU, y dyeithriaid yn Pontus (1 Pedr i. 1). Daeth
' rhyw luddew o'r enw Aqai]a, un o Pontus o genedl,' i

fod yn vin o gyfeillion mwyaf serchus a diysgog yr

apostol Paul.

POPLYSWYDD. [LiBNEH.]

PORTH, mynedfa i ddinas, teml, anneddle, neu ryw
adeilad arall. Yr oedd pyrth dinasoedd y Dwyrain yn
aml wedi eu gorthoi â phres, neu yn hytrach copr, ac

hefyd â haiarn, ac etto nid oedd iddynt ond agoi'iadau

coed. Y gorthoi yma â phres.neu haiarn oedd efallai yr

oll a olygid pan sonir am byrth pres, megis yn Ps. cvii. 16,

ac nid oes eithriad i gael ei wneud o hyd yn od byrth pres

Babilon (Esa. xlv, 2) ac hefyd byrth haiam y carchar yn
Jerusalem (Act. xii. 10). Sicrheid pyrth dinasoedd â

barau, am ba rai raae mynych goffii yn yr Ysgrythyrau
(Deut. iii. 5 ; 1 Sam. xxiii. 7 ; 2 Cron. viii.- 5). Yr oedd

y rliai hyn weithiau o bres (1 Bren. iv. 13) ac weithiau o

haiarn (Ps. cvii. 16). Pyrth dinasoedd ydoedd seddau
bam. Yma yr eisteddai y bamwyr neu yr henuriaid, y
gweinyddent y cyfreithiau, ac y penderfynent fatterion

dadleuedig (Deut. xxi. 19; xxv. 7; Ruth iv. 1, 2, 11
;

Diar. xxii. 22 ; xxxi. 23 ; Gal. v. 14; Amos v. 12 ; Zech.

viii. 16). Derbyniodd y Uys Tyrcaidd yr euw Porte, fel

y gwyddis, oddiwrth weinyddiad cyfiawnder a thriniad

matterion cyhoeddus wrth ei phyrth. Yn ystod teymas-
iad yr Arabiaid yn yr Hisbaen tìynai yr un arferiad : ac y
mae y porth mynedf'a at balas gorwych Moonsh yr Alham-
bra yn Granada yn dwyn i'r dydd lieddyw yr enw Porth
Barn neu Gyfiawnder. Yn nihyrth dinasoedd yr arferid

trin achosion cyhoeddus (Gen. xxxiv. 20; 2 Sam. xix. 8;

1 Bren. xxii. 10 ; Dan, ii. 49). Prophwydodd Ehseus y
gwneid ' gwerthu sat o beilliaid er sicl, a dau sat o haidd

er sicl, yn mhorth Saraaria ' (2 Bren. vii 2), yr hyn yu
ganlynol a ddaeth oddiamgylch (2 Bren. vii. 1, 18). Yn
Persia yn bresenol y mae cilfachau yn mhyrth dinasoedd,

megis yn Mosul, y rhai a arferir fel siopau i werthu
gwenith a haidd, bara, a the, a siwgr, &c, (Layard, Jsini-

veh and Bahilon, 57). Oddiwrth yr amgylchiadau hyn,

ac liefyd oddiwrth y ffaith fod y pyrth yn fynedfaoedd i

mewn ac allan o ddinasoedd, ymddengys eu bod yn 'brif-

leoedd y dyrfa,' ac am hyny yr oeddynt yn gyfleus i

annerch y bobl (Diar. i. 21 ; viii. 3; Jer. xvii. 19, 20).

Cai drwgweithredwr, neu rai a gyí'rifid felly, eu Uabyddio
o'r tu allan i'r pyrth (1 Bren. xxi. 13 ; Act. vii. 58). Dy-
wedir hefyd am ein Harglwydd iddo ' ddyoddef o'r tu

allan i'r porth' (Heb. xiii. 12).

Meddianu pyrtli gelynion ydyw eu gorchfygu a Uyw-
odraethu arnynt (Gen. xxii. 17). Mae pyrth yn galaru

pan na fyddo ond ychydig bobl yn myned i niewn ac

allan trwyddynt- (Esa. iii. 26 ; Gal. i. 4), Wrth hyrth

uffern, y rhai ni allant orchfygu yr eglwys, y mae i ni

olygu hoU allu a dyfais uffern, hoU lengau angelion drwg,

a'u hofferynau anneirif yn mhersonau dynion drwg a

chyfeiliornus. Yr hicn sydd yn gicneuthur ei ddrws yn
uchel sydd yn ceisio niwed (Diar. xvii. 1 9). Wrth son am
Tabreez yn Persia, dywed Mr. Perkius, cenadwr Araeiú-

canaidd, ' Ni wehr dim yn yr ystrydoedd, y rhai ydynt
guHoii, dilun, a chwedi eu palmantu ond yn arw, ac mewn
manau yn uuig, ond muriau pridd, o ddeunaw i bymtheg
troedfedd o uwclider. Eir i mewn iddynt trwy byrth

neu ddrysau, bychain ac isel mewn cyfartaledd i ddoeth-

ineb yn gystal a sefylffa y perchenog, oblegid raae muriau
uchel yn arwydd o gyfoeth a wna gyffroi eiddigedd ei

gydradd yr hwn ni fydd liwyrfr^dig i ddwyn cyhuddiadau

i'w erbyn, neu drachwant y rhai fyddo yn uwch i'add uag
ef,' neu y llywodraeth, ' y rhai a ddyfeisiant ryw esgus i

ysgafnhau y perchenog o'i ormod cyfoeth, os na wnant ei

amddifadu o ddim rhagor ' (Perkins, Ees. in Persia, 153).

Dywedir hefyd y gwneir pyith tai yn isel fel diogelwch

yn erbyn yr Arabiaid, y rhai heb iiyny, a farchogent idd-

ynt ar gefn eu ceffylau er mwyn eu hysbeilio ; a golygir

taw at hiyn y cyfeiria diareb Solóraon ; ond prin y gellir

tybied fod tai yr Israeliaid yn agored i gael eu hysbeillo

gan yr Arabiaid Iladronllyd yn nheyrnasiad y brenin

galluog hwnw {Nar. of Mission of Enquinj, 249).

PRJETO'EIUM {irpaiTpiov), pabell lìywydd milwr-

aidd mewn gwersyll ; t neu balas Uywodraethwr tal-

aeth, gan nad pa un a'i prcetor neu ryw swyddwr arall.

Ac yn ganlynol arwydda annedd pi-a'torian yn y T. N.

d neu balas y Ilywodraethwr. Arferir y gair yn 1. Am
balas Herod yn Jemsalem, yr hwn a adeiladasid gyda
gwychder mawr yn nghwr gogleddol y ddinas uchaf, ar y
gorllewin i'r deml, ac yu edrych drosti. Yn gysylltiedig

â'r palas yr oedd y tri thwr Hippias, Phasel, a Mariarnne.

Yn y palas hwn v gwnai y rhaglawiaid Rhufeinig, prif
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drigfan y rliai oedd yn briodol yn Cesarea, ddodi fynu

pan ymwelent a Jerusalem, Ue y gosodent eu barn-fainc

yn y cyntedd agored o'i flaen. Yn Matt. xxvii. 27 a

Marc XV. 16 ymddeugys fod cyfeiriad at y cyntedd neu

ran o'r palas lle y gosodid milwyr y rhaglaw.

2. Y palas a'r cyntedd a adeiladwyd gan Herod Fawr
pan yr ail adeiladodd ac y prydferthodd Cesarea, yr

hon oedd hefyd yr un wedd yn drigle y rhaglawiaid

(Act. xxiii. 25).

3. Palas yr ymerawdwr Ehufeinig yn Rhufain (Phil. i.

13); ond deall rhai wrth y gair yn y man hwn y gwersyll

prcetorian yn Ehufain—hyny yw, gwersyll neu drigfan y
byddinoedd prcetormn. Yr oedd y rhai hyn yn gorph o

filwyr dewisedig wedi eu dodi gan Augustus i warchod ei

berson a chymeryd gofal am y ddinas (Robinson, Gr. Lex.

695 ; Parkhurst, Gr. Lex. 558 ; Adam, Hom. Ant. 522).

PREGETHU, Pregeth, Pregethwr, ydynt eiriau

yn cynwys cyfeiriad at draddodiad annerchiad cyhoeddus
o gryn hyd ar rai o athrawiaethau neu ddyledswyddau
crefydd. Mor gywir y trosglwydda y geiriau hyn y
drychfeddwl yma i ni fel, os byddai un o'r pethau hyn yn
eisiau, ni chyftifid yr annerchiad yn bregeth neu bregethu.

Ond nid yw y geiriau a gyfieithir yn bregethu, pregeth,

a phregethwr {^tìpla-au), ^ìipuyiua, Kr)pv^, a'u pertliynasau,

yn cynwys y rhan fwyaf o'r drychfeddyhau hyn. Mor
bell ydyw o fod angen am i Kî'ipvyfj.a fod yn annerchiad o

gryn hyd, fel y gall fod ddim ond un frawddeg, a hono
yn un fer iawn hefyd ; ië, ac i'r fath bethau byrion y ca y
gair yn gyfíredin ei gymhwyso. Heblaw hyny, mae y
geiriau Groeg yn cael eu harfer gyd á'r un priodoldeb

gan nad pa un a'i gwladol neu grefyddol ddygwyddo y
testun fod. Er fod y ferf Kripva-cru> bob amser yn cynwys
cyhoeddiad rhyw amgylchiad, naill ai wedi, neu i gym-
eryd lle, ac yn aml yn gydfynedig â chyngor i wneud neu
beidio gwneud rhywbeth, etto nid arwyddai un amser
esponiad ar unrhyw athrawiaeth, sylwadau beirniadol

neu eglurhad ar unrhyw bwnc neu gadwyn o resymiad

er profi unrhyw beth.

Ystyr gyntefig a blaenaf yr hoU eiriau hyn ydyw crio,

cyhoeddi fel criwr cyhoeddus. Weithiau cyfieithir hwynt
felly yn yr Ysgrythyrau Santaidd, megis yn 2 Cron. xxvi.

22, mewn cyfeiriad at waith Cyrus yn cyhoeddi i'r ludd-

ewon mewn caethiwed. Ond pan gyfeirir at bethau cref-

yddol, cyfieitha ein cyfieithwyr ni y geiriau yn bregethu,

pregeth, a phregethior. Ni roddwn ychydig esamplau er

profi y golygiad dan sylw. Yn Jouah iii. 1, 2, yr ydym
yn darllen yn ein cyfieithiad ni :

'A gair yr Arglwydd a

ddaeth at Jonah, gan ddywedyd, Cyfod, dos i Ninifeh, y
ddinas fawr, a phregetha iddi y bregeth a lefarwyf wrth-

yt.' Yn awr, nid yr hyn a elwir genym ni yn bregeth

ydoedd i draddodi, ond cyhoeddiad, a chyhoeddiad byr
iawn hefyd. 'A Jonah a lefodd, ac a ddywedodd, Deug-
ain niwrnod a fydd etto, a Ninifeh a gwympir ' (ad. 4).

Yn yr Efengylau (Matt. xii. 41 ; Luc xi. 32) dylai y cyf-

eiriad at yr amgylchiad yma yn ganlynol gael ei gyfieithu

fel hyn, gwyr Ninifeh a ' edifarhausant wrth gyhoeddiad

Jonah,' ac nid, fel yn ein cyfieithiad ni, ' wrth bregeth

Jonah.'

Yn Matt. iii. 2 yr ydym yn darllen :
' Yn y dyddiau

hyny y daeth loan Fedyddiwr gan gyhoeddi ' (nid preg-

ethu) 'yn uiíFaethwch Judea, a dywedyd, Edifarhewch,

canys nesaodd teyrnas nefoedd.' Nid pregeth ddarfu

iddo draddodi ; cyhoeddi yn unig a wnaetli, a chy-
hoeddiad byr iawn heíyd ydoedd. Mae esampl arall o
gyhoeddiadau loan yn Marc i. 7, 8. Yn Matt. iii. 7-12
rhoddir ef mewn fíurf hwy, ond etto nid dim tebyg i'r

hyn alwn ni yn bregeth neu bregethu.

Yn gydunol â hyn ydoedd y commissìwn a roddodd ein

Harglwydd i'w ddisgybhon pan yr anfonodd hwynt allan

i ymweled â dinasoedd a phentrefi t Israel : 'Ac wrth
fyned cyhoeddwch' {mâ. pregetìmch), 'gan ddywedyd, Fod
teyrnas nefoedd yn nesau' (Matt. x. 7).

Nid oes un math o awdurdod dros gyfieithu y geiriau

Groeg ydym wedi cyfeirio attynt yn bregethu, pregeth, a
phregethwr. Wrth gyfieithu nis gall fod bob amser yn
bosibl i gadw i fynu y drychfeddwl o gyhoeddiad, etto

dylai gael ei wneud pa bryd bynag y gellir. Fel hyn yn
Marc xvi. 15 : 'Ewch i'r holl fyd, a chyhoeddwch y new-
yddion da i bob creadur.' Yn Luc xxiv. 47: 'A chyhoeddi
edifeirwch a maddeuant pechodau yn ei enw ef yn mhlith
yr holl genedloedd, gan ddechreu yn Jerusalem.' Rhuf.
ii. 21 :

' Tydi, gan hyny, yr hwn wyt yn addysgu eraiU,

oni'th ddysgi dy hun ? yr hwn wyt yn cyhoeddi ' (nid

pregethii) ' na ladratter, a ladretti di ?
' Yma mae y gair

cyhoeddi yn neiUduol o briodol. Cyfrifir pregethu yn
gyfíredin yn orchwyl person swyddol ; mae cyhoeddi
hefyd yn gosod allan yn ddedwydd iawa yr arddangos-
iadau trystiog o sel a wneir gan y siaradwr.

Mewn un adnod yn y Datguddiad cyfarfyddir â'r ferf

Knpvcr<Tw yn yr ystyr amlwg o gyhoeddi, fel mae yn un o'r

ddau fan (oblegid nid oes ragor) lle mae ein cyfieithwyr

wedi ei ddeongli yn gyhoeddi: 'Ac lui a welais angel cryf

yn cyhoeddi â llef uchel, Pwy sydd deilwng i agoryd y
Ilyfr, ac i ddattod ei seiliau ef ?' (Dat. v. 2)—h.y., gall

pwy bynag sydd deilwng i agoryd y llyfr, a dattod ei

seiliau, ddyfod a gwneud hyny. Dyma yw y cyfan o

gyhoeddiad yr angel ; ond rhaid y teimla bob darllenydd

nas gallasai dim fod yn fwy anmhriodol na chyfieithu y
gair yn bregethu yn yr adnod yma.
Ond gan nad oes dim yn fwy cyffredin nag i eiriau

gael eu defnyddio mewn ystyr wahanol, yn aml mewn
ystyr eangach, na'u cymhwysiad gwreiddiol, mae rhai

adnodau yn ysgrifeniadau yr apostol Paul yn y rhai y
defnyddir hwynt mewn cyfeiriad at addysgu yn gyffredin,

a Ile y gellir gyda phriodoldeb gyfieithu y geiriau Kt]pva-a-où

a Kì'ìpvyfxa yn bregethu a phregeth. Dywed fel hyn :

' Fe welodd Duw yn dda trwy ffolineb pregethu gadw y .

rhai sydd yn credu' (1 Coi\ i. 21). 'A'm hymadrodd a'm
pregeth i ni bu mewn geiriau denu, o ddoethineb dynol

'

(1 Cor. ii. 4).

Heblaw ^ìipýacroù a'i berthynasau mae amryw eiriau

eraiU a gyfieithir yn bregethu yn ein cyfieithiad ni o'r

T. N. ; ac er y buasai yn ddymunol dal at eu priodol

ystyr, ond gan nad yw y modd y cyfieithir hwynt yn
trosglwyddo drychfeddwl gau, prin mae yn angenrheidiol

i ni wneud sylw ueillduol o honynt (Campbell, Gospels, i.

371, 373, 381, 385, 388).

PREN AFALAU, firwyth-bren eithaf adnabyddus

;

ond mae jti amheus iawn pa un a ydyw y gair Hebraeg
a gyfieithir felly yn arwyddo coed afalau. Mae Ile i

gredu os tyfai coed afalau yn Nghanaan o gwbl, taw rhai

digon gwael oeddynt, ond hynodid y msn, tappuach, gan
brydferthwch, perarogl, a blas hyfryd. Y dyb fwyaf
cyffredin ydyw mai yr aur-afal a feddylir. Mae yn tyfu
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yn ngorllewin Asia, ac yn cyfatteb i'r cyfrif a roddir yn
yr Ysgrythyrau ani y tappuach; ac yu ganlynol ddwyn

y gair i mewn yn yr ychydig adnodau a fydd i neu eu

coS'hau. Mae y jDren yn un prydferth iawn yr olwg arno:
' Megis pren aur-afalau yn mysg prenau y coed, felly y
mae fy anwylyd yn mhlitîi y meibion' (Can. ii. 3). lihydd

gysgod o'r fatli hyfrydaf :
' Bu dda genyf eistedd dan ei

gysgod ef ' (ii. 3). Y mae ei ílrwyth hefyd yn flasus ac

adfywiol :
' A'i firwyth oedd felus i'm genau : cynnelwch

fi â photelau, cysurwch fi âg aur-afalau, canys claf ydwyf
fi o gariad' (ii. 3, .5). Yr oedd hefyd yn beraroglus iawn:

'Dy fronau fyddant megis grawn-gangenau y winwydden,
ac arogl dy ffroenau megis aur-afalau ' (vii. 8). Yr oedd
lUw ei tfrwyth yn felyn fel aur :

' Gair a ddyweder mewn
amser sydd megis afalau aur mewn gwaith arian cerf-

iedig' (Dat. xxv. 11). Gellid ei dybied yn bosibl fod

coed orange a lemon, y rhai a dyfant mewn amlder mawr
yn Judea, yn gystal a'r pren aur-afalau, yn meddu y nod-

weddau uchod. Ond mawr amheuir gan naturiaethwyr

enwog pa un a oeddynt yn adnabyddus i'r hynafiaid, tra

y cydnabyddir eu bod yn gyfarwydd â'r pren aur-afalau.

Josephus, pan yn son am Alexander Jannteus, un o'r ty-

wysogion Asmonean, a ddywed :
' Yr oedd ei ddeiliaid ei

hun yn wrthryfelgar i'w erbyn ; oblegid ar wyl a gynnelid

ar y pryd, pan y safodd i fynu ar yr allor ac ar fjned i off-

rymu, cyíbdodd y genedl yn ei frig, gan ei luchio âg aur-

afalau, y rhai oeddynt yn eu dwylaw ar yr amser, oblegid

gofynai cyfraith yr luddewou i bob un ar Wyl y Pebyll

fod â changenau o'r palmwydd a'r pren aur-aíalau yn eu
dwylaw' {Antiq. xiii. 13. 5). Mae Ue, yn wir, i gasgbi
fod y tappuach yn adnabyddus yn foreu yn Nghanaan,
gan yr enwir ef yn Josua fel yn rhoddi enwau i amryw
lefydd yn y wlad hono (Jos. xii. 17; xv. 34, 53; xvii.

7, 8). Mae Celsus, fodd bynag, wedi dangos llawer o

ddysg i brofi taw wrtli y tappuach y dylid deall y Mala
cydonia, neu y quinces : ond nid yw y ffrwyth hwn, er

yn brydferth a pheraroglus iawn, yn felys i'r genau
(Harmer, Obs. ii. 159).

PREN COEL, neu Goelbren, unrhyw beth a fwrid

neu a dynid er mwyn penderfynu pwnc mewn dadl.

Appêl difrifddwys ydyw at Dduw am ei gyfryngwriaeth
uniongyrchol er penderfynu matter, ond o ganlyniad ni

ddylai gael ei ddefnyddio mewn cysylltiad â dim ond yr
hyn sydd bwysig, a'r hyn nis gellir ei benderfynu yn
heddychol yn un ffoidd arall ; ac y mae i gael ei ddefn-

yddio gyd âg ofn parchus a gweddi (Diar. xvi. 33 ; xviii.

18 ; Act. i. 23, 26 ; 1 Sam. xiv. 41). Trwy goelbren y
penderfynid pa un o'r ddwy afr iawnol oedd i gael ei

hofirymu, a pha un oedd i gael ei rhyddhau (Lef. xvi. 8,

9, 10). Trwy goelbren yr oedd gwlad Canaan i gael ei

rhanu rhwng y llwythau Hebreaidd, ac y rhoddwyd i'r

Lefiaid eu dinasoedd, ac y penderfynwyd eu cylch-was-
anaeth (Num. xxvi. 55, 56; xxxiii. 54; xxxiv. ; Jos. xiv.

31; 1 Cron. vi. 54-65; xxlv.; xxv.; xxxvi. 1-19). Trwy
goelbren y cafwyd allan pwy gymerasai y diofryd-beth
yn Jericho (Jos. vii. 14-18). Trwy goelbren y nodwyd
Saul fel un cymhwys i'r freniniaeth Hebreaidd ; ac y
cafwyd allan i'w fab Jonathan brofi y mêl (1 Sam. x. 19,

20, 21, 24 ; xiv. 41, 42). Trwy goelbren y cafwyd allan mai
Jonah oedd yr achos o'r ystorm ; ac y dewiswyd Mattliias
i'r apostolaeth (Jonah i. 7 ; Act. i. 23-26).
Mae genym eiighraifft neiUduol o'r goelbren gan Haman

pan yn bwriadu dinystr yr luddewon :
' Yn y mis cyntaf

(hwnw yw, mis Nisan), yn y ddeuddegfed flwyddyn i'r

brenin Ahasferus, efe a barodd fwrw Pwr (hwnw yw, y
coelbren), ger bron Haman, o ddydd i ddydd, ac o fis i

fis, hyd y deuddegfed fis, hwnw yw, mis Adar ' (Esther
iii. 7). Ymddengys oddiwrth rai o'r esamplau sydd wedi
cael eu rhoddi yn awr na chyfyngid y defuydd o'r coel-

bren i'r Hebreaid, ond y gwnai ceuedloedd eraill hefyd
ddefnydd o hono. Mae, mewn ffaith, yn offeryn uaturiol

i ddyn wneud defnydd o hono dan deimlad o'i anwybod-
aeth, tywyllwch, neu wendid.

Mai fod dygwyddiad, yr hwn nid yw ddim ond diffyg

cynUun, yn penderíÿnu peth wrth goelbren, yn beth rhy
wrthun i greaduriaid rhesymol gymeryd arnynt eu bod
yn ei gredu. Rhaid mai Duw sydd yn penderfynu
pethau, ac i fod appêl yn cael ei wneud atto ef trwy y
coelbren. Hona hawl iddo fel offeryn sydd yn eiddo iddo

ef (Diar. xvi. 33). Pa mor ddifeddwl, ynte, a pha mor
bechadurus yw defnyddio y coelbren mewn pethau di-

bwys, neu chwareuyddiaethau, neu i gyfarwyddo dyn
mewn cynygion pechadurus ! Pa beth byuag a ddyg-
wyddo i ran dyn trwy fwrw coelbren neu trwy raghm-
iaeth Duw sydd yn cael ei alw ei goelbren (Ps. xvi. 5

;

Esa. xvii. 14).

PRES. [Meteloedd.]
PRESENOL. 1. Wrth law, yn y golwg o ran Ue

(1 Sam. xiii. 15). 2. Yn awr facîi, o ran amser (1 Cor.

iv. 11). Darhinir Duw fel yn bresenol pan y datguddia
ei feddwl, yr amlyga ei ogoniant, ffafr, digofaint, neu ryw
arwyddlun araU o'i fodolaeth. Mae Duw a Christ yn
bresenol yn oi'dinhadau yr efengyl, yn nyianwadau ei

ras, a gofal gwastadol ei raghmiaeth aUanol (Ps. xlvi. 1
;

Matt. xviii. 20 ; xxviii. 20). Bod yn bresenol gyd â'r

Arglwydd ydyw bod yn y nefoedd yn rnwynhau golwg
\miongyrchol ar ei ogoniant a mwynhad o'i gariad (2 Cor.

V. 8). Bod yn bresenol yu yr yspryd yw bod yn agos o

ran cyfeiriad, ewyllys, a thueddiad (1 Cor. v. 3). Mae y
byd presenol yn un Uawn o fwyniant daiarol, ac hefyd o

ofidiau, profedigaethau, a Uygredigaethau (Tit. ii. 12).

Y gwirionedd presenol ydyw yr hyn sydd yn cael yn
amlwg ei wrthwynebu, ac mor anhawdd, ac etto yn fawr

dros anrhydedd Crist, i lynu wrtho mewn egwyddor ac

ymarferiad (2 Pedr. i. 12).

PRIODAS, y berthynas rhwng dyn a dynes fel gwr
a gwraig, er mwyji cysur y ddau, cenedliad plant, a'r

gofal priodol o ddarbodi ar eu cyfer a'u cyfaddasu ar

gyfer y byd hwn a'r nesaf

Mae yu rhaid fod Cain wedi priodi ei chwaer, ac felly

hefyd mae'n debygol y gwnaeth Seth ac eraUl o feibion

Adda, ac efallai heíyd rai o'r hil gyuddiluwiol. A chyda
golwg ar Cain mae yn amlwg taw niatter o angenrheid-

rwydd ydoedd, ac efallai hefyd gyda golwg ar eraiU o

feibion Adda ; ac os dygwyddodd yr un peth mewn rhai

eraiU o'r teuluoedd cyuddiluwiol, gallasai fod y peth nesaf

at angenrheidrwydd gyda golwg arnynt hwythau. O'r

hyn Ueiaf, cymerodd priodasau le yn ol pob telíjgol-

rwydd rhwng perthynasau Uawer agosach i'w gilydd

nag a ganiatawyd wedi hyny gan gyfraith Moses. Ìlae

yn debygol y cymerai yr un peth le drachefn ar ol y
diluw, gan y gwnai disgynyddiou Sem, Cam, a Japheth
briodi yn fwy cyffredin hob un yu ei liiiell ei liun nac yn
Uinellau eu gilydd. Ac hyd yn od yn hir wedi v dilnw
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yr ydytn yn cyfarfod â'r cyfryw brlodasau. Ymddengys
i Abraham a Nahor, dau frawd, yn ol Gen. xi. 29, 31,

biiodi eu nithod, Sarah a Milcah. Ond mewn man arall

gelwir Sarah yn ferch yn nghyfraith i Terah, tad Abra-

ham, a dywedodd wi-thi am alw ei hun, pan fyddent

mewn llefydd dyeithr, yn chwaer iddo, tra y gwnai yntau

yr un peth ; a phan y daeth yn angenrheidiol i gyfiawn-

hau yr haeriad rhoddodd yr eglurhad canlynol, yr hyn a

edrych fel adroddiad o fanyhon y flfaith : 'A hefyd yn
wir fy chwaer i yw hi : merch fy nhad yw hi, ond nid

merch fy niam ; ac y mae hi yn wraig i mi ' (Gen. xii.

11-13, 18, 19; XX. 2-5, 10-13). Yn ol yr hanes hwn yr

oedd Sarah yn hanner chwaer i Abraharn ; ond mae yn
anhawdd cysoni y ddwy adnod. [Sarah.] Priododd

Amram, tad Aaron a Moses, chwaer ei dad ; mewn geiriau

eraiU, ei fodryb ei hun (Exod. vi. 20). Ymddengys i

briodas merched Zelophehad â meibion brodyr eu tad

—

h.y., eu cefndyr—gael ei hawdurdodi yn bendant gan
Dduw (Num. xxxvi. 10). Ymddengys y gwaherddir
agosach perthynasau na chefndyr gan gyfraitli Moses
(Lef xviii. 6-17); ond ni waherddir priodas rhwng cefn-

dyr, ac yn ganlynol gellir ystyried fod y peth yn cael ei

ganiatau,

Byddai gwragedd weithiau yn yr hen amserau yn cael

eu prynu. Gwasanaethodd Jacob Laban am saith mlyn-
edd am bob un o'i ddwy ferch (Gen. xxix. 15-28); ond
dyhd sylwi fod Leah a Éahel yn cyfrif eu bod yn cael eu
darostwng trwy gael mewn íibrdd eu gwerthu gan eu
tad (xxxi. 14, 15). Cynygodd Sichem yr Hefiad unrhyw
bris am Dinah, merch Jacob, ond ni wnaed ei dderbyn

—

o'r hyn Ueiaf cynygwyd yn dwyllodrus delei'au eraill gan
ei feibion, yr hyn a achosodd weithred gywilyddus o

fradwriaeth a barbareidd-dra o du Simeon a Lefi (Gen.

xxxiv. 11-31).

Dan gyfraith Moses os gwnai gwr orwedd gyda morwyn
dyma oedd i fod ei gosb :

'O chaiíf gwr lances o forwyn heb
ei dyweddio, ac ymaflyd ynddi, a gorwedd gyda hi, a'u

dala hwynt, yna y rhydd y gwr a orweddodd gyda hi i

dad y Uances ddeg a deugain o arian, ac iddo y byddo yn
wraig, am iddo ei darostwng hi : ni ddichon efe ei gyru hi

ymaith yn ei hoU ddyddiau' (Deut. xxii. 28, 29). Tueddir
üi, fodd bynag, i feddwl taw nid arian pwrcas ydoedd y
deg a deugain o arian, ond iawn am y gwarth a ddygasai
ar j teulu. Trwy gyfraith flaenorol yr oeddid wedi
cyhoeddi ' os hudai un forwyn yr hon ni ddyweddiwyd, a
gorwedd gyda hi, gan gynysgaeddu, cynysgaedded hi yn
wraig iddo. Os ei thad a Iwyr-wrthyd ei rhoddi hi iddo,

,
taled arian yn ol gwaddol ("IPID, ^m) morwynion' (Exod.
xxii. 16, 17)—h.y., mae yli rhaid iddo wneud iawn arianol

am ei darostwng.

Pan gynygodd Saul roddi ei ferch yn wraig i Dafydd,
a phan ddangosodd yntau fesur o betrusdod mewn perth-

ynas i anrhydedd mor fawr, perodd i gael ei ddweud
wrtho :

' Nid yw y brenin yn ewyllysio cynysgaeth, ond
cael cant o flaen-grwyn y PhUistiaid, i ddial ar elynion

y brenin. Ond Saul oedd yn meddwl lladd Dafydd trwy
law y PhiUstiaid ' (1 Sam. xviii. 1 7-25). Prin y gelhr

cyfrif hwn yn enghraifft o brynu a gwerthu ; nid oedd
ond ffug-esgus o wobrwy am wasanaeth milwraidd, tra

tnai y gwir amcan ydoedd lladd Dafydd. Er hyny mae
yn gynwysedig yn yr oU o'r adnodau hyn y drychfeddwl
o biynu gwragedd.

Yr esampl berffeithiaf, fodd bynag, o brynu gwraig a
roddir i ni gan y prophwyd Hosea :

* Yna yr Arglwydd
a ddywedodd wrthyf, Dos etto, car wraig, hoff gan ei

chyfaill, a hithau wedi tori ei phrlodas,' &c. 'A mi a'i

prynais hi er pymtheg o arian, ac er homer o haidd, a
hanner homer o haidd' (Hosea iii. 1, 2). Dylid sylwi

ddarfod i hyn gymeryd Ue ar gyfnod diweddar yn uheyrn-
asoedd Israel a Judah.
Yn yr hen amserau yr oedd mwy a fynai rhieni â

phriodasau eu mei'ched na'r merclied eu hunain—arfei'iad

a barha i tfynu mewn Uawer o wledydd y Dwyrain, a'r

hon gyfyd efallai nid yn unig oddiar yr awdurdod unben-
aethol a arferir yn gyffredin yn y gwledydd hyn, ond
mewn rhan hefyd oddiar y tymhor boreuol y ffurfir priod-

asau, pan nad oes fawr addasrwydd ynddynt i ddewis
drostynt eu hunain. Am Ismael y dywedir 'i'w fam
gymeryd gwraig iddo o wlad yr Aipht' (Gen. xxi. 21),

'Abraham pan yn hen ac oedranus' a osododd y gorchwyl
o gymeryd gwraig i'w fab Isaac ar was hynaf ei deulu,

yr hwn a ddanfonodd ar daith bell i'r wlad o ba un y
daethai efe ei hun allan, ac at ei berthynasau, fel y gallai

o'u mysg hwy ddethol cydmares iddo (xxiv. 1-4); a phan
gyrhaeddodd yno ni wnaeth y cynygiad i Rebeccah ei

hun, ond i Laban a Bethuel, ei brawd a'i thad, a darfu

iddynt hwythau, cybelled ac yr ymddengys oddiwrth yr

hanes, heb ymgynghori a'r llances, foddloni ar y briodas :

' Oddiwrth yr Arglwydd y daeth y peth hyn ; ni allwn

ddywedyd wrthyt na drwg na da. Wele Ilebeccah o'th

flaen ; cymer hi, a dos, a bydded wraig i fab dy feistr, fel

y llefarodd yr Arglwydd.' Ymddengys taw Rebeccah ei

hun ydoedd y person diweddaf yr ymgynghorwyd â hi.

Ar ol penderfynu pob peth, galwyd hi, 'a dywedasant
wrthi hi, A âi di gyd â'r gwr hwn ? A hithau a ddywed-
odd, Af ' Ac yn ganlynol, heb golli dim amser cychwyn-
asant tua Chanaan (xxiv. 50-59).

Nid oedd efallai fawr a wnelai Isaac a Rebeccah â
phriodasau eu mab Esau oblegid 'chwerwder yspryd
oeddynt' iddynt (xxvi. 34, 35); ond ar gais Rebeccah
danfonodd Isaac Jacob, eu mab, i Padan-aram, gyd âg
hyfforddiadau i gymeryd gwraig o fysg merched Laban,

brawd ei mam (xxvii. 41-46 ; xxviii. 1, 2); ac ar ol iddo

fyned yno cymerodd Laban i wneud priodasau rhyugddo
ef a'i ddwy ferch, Leah a Rahel (xxxix. 15-30).

Pan y ffodd Moses o'r Aipht arweiniwyd ef, megis yn
ddamweiniol, i d Jethro, offeiriad Midian, a dywedir i

Moses ' fod yn foddlawn i drigo gyd â'r gwr ; ac yntau a

roddodd Sephorah ei ferch iddo' (Exod. ii. 21).

Darfu i Samson, er iddo ddewis gwraig drosto ei hun,

ofyn i'w dad a'i fam i'w cheisio hi iddo (Barn. xiv. 1-3).

Rhoddodd Saul ei ddwy ferch mewn priodas (1 Sam.

xviii. 17-27). Ymddengys y golygai Tamar fod hawl

gan ei thad i'w rhoddi mewn priodas, ac hyd yn od i'w

brawd ei hun (2 Sam. xiii. 10-13). Mae yr esamplau

hyn yn dangos yn ddigonol yr awdvirdod a arferid gan
rieni wrth roddi eu plant mewn priodas, yn feibion a

merched. Ymddengys na chyfyngid y cyfryw arferiad

i'r Hebreaid. Cawn hi hefyd yn mhlith y Canaaneaid.

Yr oedd yn hen arferiad, ac yn gymeradwy, fel yr

ymddengys, gan Dduw, os byddai gwr farw yn ddiblant,

ìbd ei frawd i briodi ei weddw, a chyfodi had i'r ymadaw-
edig. Nid yn nghyfraith Moses y cafodd yr arferiad

yma ei dechreuad, Cawn y bodolai yn Nghanaan 300 o

I
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flyneddau cyn hyny (Gen. xxxviii. 7-11, 24-26). Ond
parhawyd hi, fodd byuag, dan gyfraith Moses (Deut. xxv.

5, 6); ac ymddengys y cedwid hi fynu yn amser ein Har-

glwydd. O'r hyn lleiaf cymerai y Saduceaid arnynt

adrodd un amgylchiad o saith o frodyr a briodasant yn
olynol weddw eu brawd hynaf, fel y cyfodent had iddo,

gan dybied y gorchfygent ef â'r cwestiwn—sef gwraig

pa un o honynt fyddai hi yn yr adgyfodiad, anhawsder

a esponiodd yn ddigon hawdd :
' Yn yr adgyfodiad nid

ydynt yn gwreica nac yn gwra, eithr y maent fel angeUon

Duw yn y nef ' (Matt. xxii. 23-30). Yn mhhth yr hen

Hebreaid golygid fod y ddyledswydd iion yn rhwymed-
igaethol, nid ar frodyr yn unig, ond ar y perthynasau

agosaf (Ruth iii. 1-13 ; iv. 1-10, 13). Os gomeddai
brawd, neu y perthynas agosaf, yr oedd y gyfathrach-

wraig i 'fyned i fynu i'r porth at yr henuriaid, a dywedyd,
Gwrthododd fy nghyfathracliwr godi i'w frawd enw yn
Israel ; ni fyn efe wneud rhan cyfathrachwr â mi. Yna
gahved henuriaid ei ddinas am dano ef, ac ymddiddanant
ag ef ; a saif efe a dyweded, Nid wyf fi foddlawn i'w

chymeryd hi
;
yna nesaed ei gyfathrachwraig atto ef yn

ngwydd yr henuriaid, a dattoded ei esgid ef oddiam ei

droed, a phoered yn ei wyneb ef, ac attebed, a dyweded,
Felly y gwnair i'r gwr nid adeilado d ei frawd. A
gelwir ei enw ef yn Israel, T yr hwn y dattodwyd ei

ei esgid' (Deut. xxv. 7-10). Oddiwrth esampl Boaz a

Puth ymddengys, os gwnai y berthynas agos wrtliod

gwneud hyn, y gallai y nesaf o ran perthynas gymeryd
arno y ddyledswydd.
Mae yn amlwg mai unwreicaeth oedd y sylfaeniad

gwreiddiol a ordeiniwyd gan Dduw. Pe caniateisid nifer

o wragedd i Adda, ca,wsai y byd ar y cyntaf ei bobh' yn
gynt, er y gallasai eíFeithiau sefydliad parhaus o'r uatur

hyn yn y pen draw fod yn llai íFafriol i boblogiad y
ddaiar. Ond nid hon oedd trefn Duw. Ni chreodd ef

ar y cyntaf ond un dyn ac un ddynes, y rhai a unodd
efe mewn priodas ; ac am hyny mae rhesymiad ein Har-

glwydd yn benderfynol a gorphenol: 'Oni wyddoch chwi

i'r hwn a'u gwnaeth o'r dechreu eu gweiithur hwy yn
wrryw a bennyw ' (Luc xix. 4). Mae y C. C. o'r adnod
hon yn rhagori ar yr un Saisonig. Yn ol hwnw ' wrry

w

a bennyw,' yn lle 'i/n wrryw a bennyw' (âpa-eu Kai 6tjXv).

Ni chynwys y C. S. ragor nac iddo wneud bodau rhes-

ymol o ddau ryw; ond ni fuasai hyn yn un rheswm dros

gasgliad ein Harglwydd gyda golwg ar barhad didor y
rhwymyn priodas :

' Oblegid hyn y gad dyn dad a mam,
ac y glyn wi'th wraig ; a'r ddau íyddant yn un cnawd.

Olierwydd paham, nid ydynt mwyach yn ddau ond yn
un cnawd. Y peth, gan hyny, a gysylltodd Duw, nac

ysgared dyn' (adn. 5, 6). Mae grym y rhesymiad yn gyn-

wysedig yn hyn, na ddarfu Duw greu ar y cyntaf ddim
ond par o greaduriaid rhesymol, un o bob rhyw, y rhai a

unodd â rhwymyn priodas, a chan ddangos, wrth wneud
hyn, safon o'r undeb hwnw i bob cenedlaeth. Mae hyd
yn od y geiriau ' a'r ddau ' yn dangos nad oedd ragor.

Ond ni chynwysir hyn mewn un modd yn y C. S. Pair

i ni wj^bod, mae'n wir, fod dau ryw, ond ni rydd i ni

awgrym nad ydoedd dim ond dau o bersonau (Campbell,

Gospd, iv. 123).

X cyntaf, cybelled ac yr adroddir mewn hanesyddiaeth,

i dori trwy y sefydhad o unwreiciaeth ydoedd Lamech,
disgynydd o Cain, yr hwn a gyraerodd ddwy wraig, Adah

a Süah (Gen. iv. 19); er fe ddichon, fel y daeth drygioni

dyn i fod yn fawr ar y ddaiar, i esampl Lamech gael ei

dilyn gan eraill ; qnd yr esampl nesaf o amlwreicaeth a
enwir yn yr Ysgrythyrau ydyw un Abraham. Yr oedd
wedi derbyn addewid oddiwrth Dduw y byddai i'w had
fod mor Ihosog a ser y nefoedd (xv. 5), ond gan fod Sarah
ei wraig yn anmhlantadwy, ac yn awr wedi paso amser
planta, ni a ddywedodd wrtho: ' Dos, attolwg, at fy llaw-

forwyn ; efallai y cair i mi blant o honi hi. A Sarah,

gwraig Abraham, a gymerodd ei morwyn Agar yr Aiphtes

ac a'i rhoddes i Abraham ei gwr yn wraig iddö ' (xvi. 1-3).

Nid gweithred o amlwreicaeth wirfoddol ydoedd hon o

du Abraham, ond eíFaith cais pendant ei wraig Sarah.

Yr oedd gan Jacob, ei wyr, ddwy o wragedd, a'r rhei'ny

yn chwiorydd, Leah a liahel ; ond nid dewisiad gwir-

foddol ydoedd hwn ychwaith. Tynwyd a ihthiwyd ef i'r

fagl gan Laban eu tad (xxix. 15-30). Yr oedd gan bob
un o honynt law-forwyn, un a elwid Zilpah, a'r llall

Bilhah ; a darfu i'r ddwy, fel Sarah, gynyg ar fod i Jacob
íyned i mewn attynt, fel y caent blant o honynt, yr hyn
yn ganlynol a wnaeth ; felly gelhr dweud fod ganddo
bedair o wragedd (xxx. 1-13). Dengys yr amgylchiadau
sydd newydd gael eu hadrodd nad oedd gan hyd yn od
wragedd priod fawr wrthwynebiad i amlwreicaeth eu
gwyr, Yr oedd gan Esau, brawd Jacob, ddwy neu dair

o wragedd (xxvi. 34; xxxvi. 2, 3). Yr oedd gan Gedeon,
un o'r barnwyr, amryw wragedd (Barn. viü. 30). Yr
enghraiíFt nesaf o amlwreicaeth a gawn ni yn yr Ysgryth-
yrau ydyw un Elcauah, yr hwn oedd ganddo ddwy wraig,

Hannah a Peninnah (1 Sam. i. 2). Yr oedd gan Saul,

brenin cyntaf Israel, heblaw gwraig, ordderchwraig o'r

enw Ilizpah (2 Sam. iii. 7 ; xxi. 8, 10). Yr oedd gan ei

ganlyniedydd Dafydd o leiaf wyth o wragedd (1 Sam.
xviii. 27 ; 1 Cron. iii. 1-5); ond pa un a oeddynt yn fyw
ar ryw un pryd nid ydys yn gwybod. Yr oedd ganddo
o leiaf ddeg o ordderchwragedd (2 Sam. v. 13 ; xv. 16).

Aeth ei fab Solomon yn mhell tu hwnt i'r esamplau hyn.

Ymddengys y gallai gystadhi â rhai o dywysogion Dwyr-
einiol diweddar : 'Ond y brenin Solomon a garodd lawer

o wragedd dyeithr (heblaw merch Pharaoh); Moabeesau,
Ammoneesau, Edomeesau, Sidoneesau, a Hetheesau. Ac
yr oedd ganddo ef saith gant o wragedd, yn freninesau,

a thri chant o ordderchwragedd ' (1 Bren. xi. 1, 2). Yr
oedd syniadau Uaesion mewn perthynas i briodas wedi
cripian i mewn i bhth yr Hebreaid erbyn amserau Dafÿdd
a Soiomon. Afreidiol ydyw dwyn yr esamplau hyn yn
nes attom. Gwnaeth rhai o'r breninoedd canlynol ymbles-

eru mewn amlder gwragedd ; megis líehoboam (2 Cron.

xi. 18-21), Abiah (xiii. 21), Ahab (1 Bren. xx. 3), a gall-

asai fod esamplau eraill o'r un natur ; ond cybelled ag y
gallwn ni farnu oddiwrth hanesyddiaeth, ni ddarfu yr

arferiad fíyuu yn mhUth pobl Israel. Dywed Michaslis :

' Mae yn sicr iddi ddarfod yn gwbl ar ol dychwehad yr

Israehaid o gaethiwed Babilon' {Comment. ii. 12). Yn
amser ein Harglwydd, er fod drygioni yr luddewon yn
fawr y pryd hwnw, ni cheir un cyfeiriad at, nac amlygiad

o fodolaeth yr arferiad.

Ni chyfrifid gordderchvsTagedd gynt yn butteiniaid

neu odinebesau. Ystyrid hw^ynt yn ail wragedd, ond yn

rhai cyfreithlon. Gelwir Agar yn bendant yn wraig

Abi-aham, er yr ystyrid taw Sarah oedd ei brif wraig a'i

meistres, ac yn ganlynol hi a ymddygodd vn ddigon

60
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creulon tuag atti (Gen, xvi. 3-6, 8, 9 ; xxi. 9-12 ; xxv.

5, 6). Ni wneid eu tysgar fel gwragedd, ac nid ym-
ddygid tuag at eu plant fel rhai anghyfreitlüon. Yn y
gwrthwyneb, cydnabyddir iawnderau y ddau mewn syl-

wedd. Mae plant Zilpah a Bilhah yn cael eu trin yr un
fath a phlant cyfreithlon Jacob o Leah a liahel. Golygai

Jacob wrth farw, ac yn mhen blyneddau wedi i'r aingylch-

iad gymeryd lle, fod gwaith Reuben yn gorwedd gyda
Bilhah yr un peth a gorwedd gyd a i wraig, er taw gordd-

erchwraig ydoedd (xxxv. 22; xlix. 4; cydm. Lef viii. 8).

Mae amlwreicaeth yn debygol o fod yn achosi, lle

bynag y íFyna, neillduolion teimlad mewn teuluoedd, a

neillduolion mewn iaith. Mae nid yn unig yn creu

eiddigedd ac ymrysonau, ond pair fod y plant yn glynu
mewn modd neillduol wrth eu mam, serch yr hon, fel y
gellir yn naturiol dybied, sydd wedi rhedeg allan tuag
attynt, tra y mynwesir teimladau cwbl wrthwynebol tuag
at famau eraill yn y teulu, a thuag at eu plant. Ceir

fod cof am ryw bethau fel hyn yn rhoddi ystyr arbenig i

ymadroddion y Beibl. ' Ymddygais,' medd y Psalmydd,
' fel pe buasai yn frawd neu gyfaill i mi ; ymostyngais
mewn galar wisg, fel un yn galaru am ei fam ' (Ps. xxxv.
14

;
gwel hefyd Gen. xxiv. 28 ; Ruth i. 8 ; Can. iii. 4

;

viii. 2). Mae rhywbeth tyner yn yr hanes am Joseph :

'Yntaii a ddyrchafodd ei Uygaid, ac a ganfu ei frawd
Benjamin, mab ei fam ei hun' (Gen. xliii. 29, .30). 'Os,'

medd Moses, 'dy frawd, mab dy fam, neu dy fab dy hun,
neu dy ferch, neu wraig dy fynwes, neu dy gyfaiU yr
hwn sydd fel dy enaid dy hun, a'th annog, gan ddywedyd,
Awn a gwasanaethwn dduwiau dyeithr, na chydsynia

âg ef' (Deut. xiii. 6, 8). 'Fy mrodyr,' medd Gedeon,
* meibion fy mam, oeddynt hwy ; fel mai byw yr Ar-
glwydd, pe gadawsech îiwynt yn fyw, ni laddwn chwi'
(Barn. viii, 19; gwel hefyd ix. 1-3). 'Eisteddaist,' medd
y Psalmydd, ' a dywedaist yn erbyn dy frawd ; rhoddaist

enllib i frawd dy fam ' (Ps. 1. 20). A thrachefn :
' Coíier

anwiredd ei dadau o flaen yr Arglwydd ; ac ni ddileër

pechod ei fam ef ' (cix. 14).

Mae diweddarwch rhai o'r priodasau yn yr amseroedd
boreuol dipyn yn hynod. Nid ydym yn dweud dim am
briodasau y cynddiluwiaid, oblegid mae yr hanesion sydd
genym am danynt yn rhy anmherfiaith i warantu un dyb
yn eu cylch ; ond yr oedd Isaac yn ddeugain mlwydd
oed pan briododd (xxv. 30). Felly hefyd yr oedd ei fab

Esau (xxvi. 24) ; ac yr oedd Jacob, yn ol yr amseryddiaeth
cyffredin, ynghylch pedwar a phedwar ugain (xxv. 26

;

xxix. 21). Yr oedd Moses yn gyflawn ddeugain mlwydd
oed pan briododd Sephorah—gallasai fod hyd yn od yn

' ychwaneg (Exod. ii. 21 ; Act. vii. 23). Nis gallasai di-

wtíddarwch y priodasau hyn fod wedi ei achosi gan yr
hyn sydd yn eu hachosi yn eiu dyddiau ni—^y draul o

gyunal teulu ; ac y mae yu fwy hynod wrth ei gyferbynu
â phriodasau cynnar y Dwyreinwyr, megis yr Hindoos,
yu y dyddiau presenol. Mewn amseroedd diweddarach
ymddengys y priodai yr Hebreaid yn ifanc (Diar. ii. 17 ;

V. 17; Joel i. 8; Mal. ii. 14).

Gofynid i etifeddesau Hebraeg gan gyfraith Moses i

briodi personau perthynol i Iwyth eu tad, fel na chai felly

etifeddiaeth plant Israel gael ei throsglwyddo o un llwyth
i'r Ilall, ond fel y cadwai pob un o'r llwythau ei etifedd-
iaeth ei hun (Deut. xxxvi. 1-12).

Gwaherddid yr Hebreaid gan ddeddf Moses i briodi â

phersonau perthynol i'r Canaaneaid :
' Nac ymgyfath-

racha chwaith â hwynt, na ddod dy ferch i'w fab ef^ ac na
chymer ei ferch ef i'th fab dithau. Canys efe a diy dy
fab di oddiar fy ol i, fel y gwasanaethant dduwiau dyeithr

;

felly enyn Uid yr Arglwydd i'ch herbyn chwi, ac i'th ddi-

fetha di yn ebrwydd (Deut. vii, 3, 4). Mae y rheswm
dros y gwaharddiad yr un mor gymhwysiadol at genedl-

oedd paganaidd yn gyffredinol. Ond diystyrwyd ef yn
aml gan yr Israeliaid, ac arswydus oedd y barnedigaethau
a ddygwyd arnynt trwy esgeuluso (Num. xxv. 1-9

;

1 Bren. xi. 1-13 ; xvi. 31-33 ; 2 Bren. viii. 18). Ar ol

dychweliad yr luddewon o gaethiwed Babilon darfu i

lawer o honynt briodi gwragedd o blith pobl y wlad, a
chafodd rhai o honynt blant o honynt. Gofynid iddynt
gan Ezra a Nehemiah, y rhai yn ddiau a weithredent yn
ol cyfraith Moses gyda golwg ar y cyfryw briodasau, i

ymwahanu oddiwrth y cyfryw ; a darfu i lawer o honynt
wneud hyny (Ezra ix. 10 ; Neh. xiii. 23-28); ond yr
ydym yn meddwl y gellid amheu pa un a ydoedd hwn
yn gasgliad cyfreithlon oddiwrth y gyfraith ar y matter.

Cyfeiriai y gyfraith at weithred ddyfodol, a chyfeiriai

hon at weithred wedi ei chyflawni—dau beth gwahanol
iawn. Mae rhai pethau pan fyddont wedi eu gwneud ac

nad yw yn ddichonadwy eu dadwneud ; ac yr ydym yn gol-

ygu fod priodas yn un o'r rhai hyny. Mae tori priodasau

a ffurfiasid o un tu o leiaf yn gyfreithlon yn ymddangos
yn anghyfiawn a chreulon iawn i'r cyfryw bersonau a'u

plant—amgylchiad ac nad yw bob amser yn cael ystyr-

iaeth ddyladwy (Ps. xv. 4 ; 1 Cor. vii. 10-17). Yn
hytrach na'u hysgar dyledswydd gwyr priod ac oedd-

ynt yn y cyfryw sefyllfa fuasai hyfforddi eu gwragedd
a'ii plant, ac ymdrecliu eu henniU at y wir grefydd, yn
Ue eu tafiu yn benrydd ar y byd, ac yn agored i hoU
ddrygau y cyfryw fywyd. Priododd Salmon Bahab,
dynes Ganaaneaidd, a phriododd ei mab Boaz Rutli y
Moabees : ac oddiwrthynt hwy y disgynodd nid yn unig
Dafydd a'i linell freninol, ond yr Argiwydd lesu Grist

(Ruth iv. 18-22 ; Matt. i. 5, 6).

Gofynid i'r Hebreaid gan gyfraith Moses i beidio priodi

gwragedd o blith neb ond eu cenedl eu hunain ; ond mae
cyfraith Cristionogaeth, er nad yw yn genedlaethol, mewn
ystyr foesol yn fwy Uym fyth. Gorchymyn grediuwyr i

beidio priodi neb ond credinwyr :
' Na iauer chwi yn

anghydmarus gyd á'r rhai digred ; canys pa gyfeillach

sydd rhwng cyfiawnder ac anghyfiawnder ? A pha gym-
undeb sydd rhwng goleuni a thywyllwch ? A pha
gysondeb sydd rhwng Crist a Belial ? Neu pa ran sydd
i gredadyn gyd âg anghredadyn' (2 Cor. vi. 14, 15). Er
efallai na chynwys yr adnod hon gyfeiriad neillduol at

briodas, etto mae yr egwyddor gytì'redinol a osodir lawr

ynddi yn neillduol gymliwysiadol atti ; nid oes, yn wir,

un matter ac y mae yn fwy cymhwysiadol atto. Mae
cymhwysiad yr egwyddor at y matter hwn yn cael ei

wneud yn ddiamheuol gan yr hyn ddywed yr apostol

mewn man arall :
' Y mae gwraig yn rhwym wrth y gyf-

raith tra fyddo byw ei gwr ; oud o bydd marw ei gwr,

y mae hi yn rhydd i briodi y neb a fyno, yn unic) ijn yr

ATglwijdd' (1 Cor. vii. 39). Mae yn drueni fod can lleied

sylw yn cael ei dalu i'r egwyddor fawr yma yn y dydd-
iau presenol

!

Caniateid i'r gwyr i roddi llythyr ysgar gan gyfraith

Moses am resymau bychain iawn, ac ymddengys y gwneid
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liyn mewn íForcld syml ac hawdd iawn : Pan/ meddai y
gyfraith, gymero gwr wraig, a'i ^jhriodi

;
yna oni chaftb

hi fíafr yn ei olwg ef, o achos iddo gael rhyw afleudid

ynddi, ysgrifened iddi lythyr ysgar, a rhodded yn ei llaw

hi, a gollynged hi ymaith o'i d.' Ni chawn ni ddim fod

yr un gallu yn cael ei roddi i'r wraig ; ond ychwanegir .

' Pan elo hi allan o'i d ef, a myned ymaith, a bod yn
eiddo gwr arall' (Deut. xxiv. 1, 2; gwel hefyd adn. 4, 5).

Yn awr, mae yn rhaid cyfaddef fod hon yn gyfraith an-

mheríFaith iawn ; a dan yr efengyl cwbl ddiddymir hi.

Wrth annerch y Phariseaid dywed ein Harglwydd yn
bendant :

' Moses, oherwydd caledrwydd eich calonau, a

oddefodd i chwi ysgar a'ch gwragedd ; eithr o'r dechreu

nid felly yr oedd.' Yna cyhoedda gyfraith newydd a

llymach ar y matter :
*Ac meddaf i chwi, Pwy bynag a

ysgaro ei wraig, ond am odineb, ac a briodo un arall, y
mae efe yn tori priodas, ac yr hwn a briodo yr hon a

ysgarwyd yn tori priodas '—cyfraith ac nad oedd y dis-

gybhon, ar gyfrif eu rhagfarnau luddewig, yn ei hoífi

yn fawr, heb ystyried mor galed ydoedd yr hen un ar y
wraig : 'Os felly,' ebai nhwy, *y raae yr achos rhwng gwr
a gwraig, nid da gwreica ' (Matt. xix. 8-1 0). Ni roddai

deddf Moses, mae yn deilwng o sylw, yr un gallu i'r

wraig ; ond gesyd ein Harglwydd y wraig, fodd bynag,

yn nacaol o leiat', ar yr un tir a'r gwr :
'Ac os gwraig a

ddyry ymaith ei gwr, a phriodi un arall, y mae hi yn
godinebu ' (Marc x. 12). Ceir yma nid yn unig gyf-

raith newydd bwysig, ond egwyddor gyíFredinol bwysig,

gan ddangos fod ffurf-lywodraeth yr luddewon yn un
hollol dymhorol ; ac nad ydoedd fel ffurf-lywodraeth yn
rhwymo cenedloedd eraiU, a'i bod yn awr, hyd yn od
mewn perthyuas á'r luddewon eu hunain, yn darfod a

bod mewn grym—' wedi myned yn hen ac oedranus, ac

yn agos i ddiflanu.'

Er nad awdurdodid gwragedd gan gyfraitli Moses i

ysgar â'u gwyr, etto cyn diwedd y ffurf-lywodraeth ludd-
ewig mae genym esamplau o hyn. Dygwyd yr arferiad

i mewn gan Salome, chwaer Herod Fawr. Danfonodd
lythyr ysgar i'w gwr Costobarus {Antíq. xv. 7. 10), a
dilynwyd ei hesampl wedi hyn gan eraiU. Darfu tair

chwaer Agrippa ysgaru â'u gwyr ; Berenice â Polemon,
brenin Pontus ; Mariamne âg Archelaus ; a Drusila âg
Azizus, brenin Emesa.
Er eu gwasgariad diweddaf mae yr luddewon wedi

dyfod yn fwy gofalus gyda golwg ar fatter yr ysgar.

Prin y cyfrifir dim Uai na godineb, neu ddrwgdybiadau
cryf o hono, fel rheswm digonol drosto ; oblegid defnyddir
cynifer o ffurfiau mewn cysylltiad âg ef, ac y mae hoHad

y gwr, gyda golwg ar ei ystyfnigrwydd, mor glos, fel mai
ychydig a'i ceisiant neu a'i cânt y rhai y gellir eu cymodi
â'u gwragedd. Mae y llythyr ysgar yn rliedeg fel y
canlyn : 'Ar y cyfryw ddydd, mis, blwyddyn, ac yn y
cyfryw le, myfi, N., wyf yn ewyllysgar yn eich hysgar
chwi, N., a'ch golwng ymaith, ac yn eich hadferu i'ch

rhyddid, yr hon oeddych gynt fy ngwraig, ac yn caniatau
i chwi briodi y sawl a fynoch.' Yr oedd yn rhaid fod y
llythyr hwn wedi cael ei hysgrifenu gan un o'u hysgrif-
enyddion hwy, ynghyd â chydsyniad tri rabbi, ar groen,
mewn deuddeg llinell o lythyrenau ysgwar. Yr oedd yn
ofynol fod dau dyst yn gweled y gwr yn ysgrifenu ei euw,
ac yr oedd yn rhaid i ddau eraiU ardystio ei ddyddiad.
Yn gyffredin mae deg o bersonau eraill yn bresenol pan

y caiff ei roddi. Cynghorent y ddynes yn gyffredin i

beidio j^riodi cyn pen tri mis.

PRIODFAB, un dyweddiedig, neu newydd briodi.

Yn mhhth yr Arabiaid ymddengys priodferchaid gyda
pharch dyfnddwys ger bron eu priodfeibion, a thaflant

eu hunain yn aml wrth eu traed (cydm. Gen. xxiv. 64,

65; Ps. xlv. 10, 11). Cyffelybir yr haul i hriodfah ar

gyfrif ei olwg siriol lawen pan yn codi, ac yn rhodio yn
ymddangosiadol ar hyd ein wybren ni (Ps. xix. 5).

PPIODFEPCH, gwraig ddyweddiedig, neu newydd
briodi. Gelwir y saint a'r eglwys yn hnodferch—maent
wedi eu dyweddio i lesu Grlst ; maent wedi eu haddurno
â gwisg briodas ei gyfiawnder, ac yn ymlawenhau ynddo
(Dat. xxii. 1 7 ; xxi. 9).

PRIDDFEINI, defnyddiau ar gyfer adeiladu, wedi eu
gwneud o glai, ac o ffurfiau neillduol ac amrywiol. Cresid

rhai priddfeini yn yr hen amserau yn ngwres yr haul

;

eraill, fel yn bresenol, a losgid mewn odynau priddfeini.

Mae y gelfyddyd o wneud priddfeini yn un hen iawn. A
phriddfeini y darfu pobl o'r Dwyrain, pan y daethant i

ymsefydlu yn Smar, gynyg 'adeiladu dinas a thwr, a'i

nen hyd y nefoedd
;

'
'A hwy a ddywedasant wrth eu

gilydd, Deuwch, gwnawn briddfeini, a Ilosgwn yn boeth
;

ac yr oedd ganddynt briddfeini yn Ile ceryg, a phyg,' neu
asphaltus, ' oedd ganddynt yn Ue calch,' neu forter (Gen.

xi. 2-4). Mae yn rhaid i'r arferiad o adeiladu â phridd-

feini fod o hir barhad yn Babilonia, oblegid yn nadfeiliadau

Babilon ceir yn bresenol garneddau dirfawr o briddfeini

—

rhai wedi cael eu crasu yn unig yn ngwres yr haul, eraiU

wedi eu llosgi yn y tân.

Yn yr Aipht heíyd carid yn mlaen y gorchwyl o wneud
priddfeini ar raddfa eang. Defnyddid priddfeini, ond
wedi eu crasu yn ngwres yr haul, yn gyffredin yn yr

Aipht Uchaf ac Isaf. Heblaw trigolion y wlad defuyddid

amryw ddynion a gymerasid yn gaethion fel caethweision

i wneud priddfeini. Pan ddarfu plant Israel liosogi yn yr

Aipht, dychrynodd y brenin wrth weled yr ychwanegiad

yn eu rhif, ' a'r Aiphtiaid a Avnaethant eu heinioes hwynt
yn chwerw trwy y gwasanaeth caled, mewn clai, ac mewn
priddfeini, ac yn mhob gwasanaeth yn y maes ; a'u holl

wasanaeth y gwnaent iddynt wasanaethu ynddo ydoedd
galed.' O'r caledwaith y gorfuwyd hwynt i'w gyflawni

mae genym esampl yn y rhai a ddefnyddid i wneud pridd-

feini. Pan wnaeth Moses ac Aaron yn hysbys i Pharaoli

orchymyn Jehofah ar fod iddo adael i'r Israeliaid fyned i

gadw gwyl iddo yn yr anialwch, y brenin, yn Ile ufuddhau

iddo, 'a orchymynodd y dydd hwnw i'r rhai oedd feistriaid

gwaith i'r bobl, a'u swyddogion, gan ddywedyd, Na rodd-

wch mwyach wellt i'r bobl i wneuthur priddfeini, megis

o'r blaen ; elant a chasglant wellt iddynt eu hunain. A
rhifedi y priddfeini y rhai yr oeddynt yn ei wneuthur o'r

blaen a roddwch arnynt; na leihewch o hyny ; canys segur

ydynt ; am hyny maent yn gweiddi, gan ddywedyd, Gad
i ni fyned ac aberthu i'n Duw.' Yr oedd yn beth cyff-

redin yn yr hen amser wrth wneuthur priddfeini i gy-

mysgu gwellt wedi ei dori â'r clai, er mwyn gwneud iddo

gylymu yn weU ; ac mewn cyfeiriad at yr arferiad yma
yn ddiau y darfu Pharaoh roddi y gorchymyn afresymol

hwn, yr hwn sydd wedi dyfod yn fath o ddiareb mewn
cysylltiad â gofynion direswm. Mae yn debygol taw
priddfeini wedi eu crasu yn ngwres yr haul oedd y rhai

hyn ; ond gwneid priddfeini llosgedig hefyd yn yr Aipht,
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oblegid yn Jer. xliii. 9 mae cofFa am yr ' odyn briddfaen,

yr hon sydd yn nrws t Pharaoh, yn Tahpanhes yn
ngolwg gwyr JTudah.' Yn yr Aipht nid oedd hawl gan

neb ond y llywodraeth i wneud priddfeini (Willdnson, ii.

194), a dyna y rheswm, mae yn debygol, paham y defn-

yddid yr Israehaid iV gwneud.

Defnyddid priddfeini hefyd gan yr Israeliaid ar ol

iddynt yrasefydlu yn Nghanaan. Bwriodd Dafydd yr

Ammoniaid a gymerasai yn gaethion ' i'r odynau ' {calch

yn ol y C C.) 'priddfeini' (2 Sam. xii. 31), yr hyn a

ddengys, gan nad pa íFordd bynag y deallwn ni yr adnod,

fod y gorchwyl o wneud priddfeini yn cael ei ddwyn yn
mlaen y pryd hwnw yn y wlad. Yn wir, ymddengys taw
priddfeini oeddynt y prif ddefnyddiau at adeiladu. Ym-
ddengys fod hyn yn gynwysedig yn yr adnod ganlynol yn
Esaiah : 'Ar holl bobl a wybydd, sef Ephraim a thrigian-

ydd Samaria, y rhai a ddywedant mewn balchdei', ac

mewn mawredd calon, Y priddfeini a syrthiasant, ond â

cheryg nadd yr adeiladwn
; y sycaraorwydd a dorwyd,

ond ni a'u newidiwn yn gedrwydd' (ix. 9, 10; gwel heíyd

lxv. 3). Priddfeini, ac yn enwedig priddfeini heb eu

Uosgi, ydynt ddefnyddiau tlawd at adeiladu mewn cyd-

mariaeth a cheryg nadd, yn enwedig y fath oreu—marmor
er esiampl ; ac yr oedd cyferbynu priddfeini â defnj^ddiau

llawer mwy parhaus yn gosod ymffrost Israel mewn goleu

cyfiawn.

Nid diffyg parhad mewn tai wedi eu gwneud o bridd-

feini wedi eu crasu yn yr haul, neu yn aral ddim ond
llaid yn unig wedi sychu, ydyw yr unig wrthwynebiad
iddynt, oblegid gwnant yr ystrydoedd yn llychíyd pan
fyddo gwynt, ac yn lleidiog pan fyddo gwlaw. Mae
Maundrell yn dweud pan fyddo gwlaw trwm yn Daraas-

cus fod yr hoU ddinas, trwy olchiad y tai, yn myned yn
un fignen. Yn unol â'r cyfrif hwn dywed y prophwyd Ze-

chariah, gan gyfeirio, mae'n debygol, at y swra mawr o

laid a Uwch a geir raewn trefydd: 'A Thyrus a adeUadodd
iddi ei hun amdditfynfa, ac a bentyrodd arian fel Uwch,
ac aur coeth fel tom yr heolydd ' (ix. 3 ; Harmer, Obs. i.

320, 348).

Ymddengys y gwneid mawr ddefnydd o briddfeini yn
Ninifeh yn gystal a Babilon, ac y defnyddid hwynt i

wneud amddiffynfeydd y ddinas. Nahum, pan yn dar-

lunio ei dyrachweliad gorphenol, a eilw ar ei thrigolion i

ymroddi â'u hoU egni i wneud priddfeini er cadarnhau
eu hamddiffynfeydd :

' Tyu it' dwfr i'r gwarchae ; dos i'r

dom, sathr y clai, cryfha yr odyn briddfaen' (iii. 14).

PROFEDIGAETH. Llithio i bechod, a'r raoddion

ddefnyddir at hyny
;
yn erbyn hyn raae dynion i w^eddio

a gwylio (Matt. xxvi. 41). Mae Duw {ps yw) yn arwain
dynion i brofedigaeth pan y tyn oddi wrthynt ei ras a'i

rwystrau rhagluniaethol
;
pan y rhydd hwynt i fynu i

Satan a'u rhwydau eu hunain, neu i'w cymydogion drwg, i

gael eu denu at bechod; neu pan esyd o'u blaen y cyfryw
achlysuron ac a wnant hwy eu defnyddio i gefnogi a

chyflawni eu drygioni (Matt. vi. 12). 2. Cystu.ddiau ac

erledigaethau (lago i. 2, 12 ; Luc viii. 13 ; xxii. 28).

Gelwir trugareddau a barnedigaethau gwyrthiol Duw,
trwy y rhai y profodd ufudd-dod yr Hebreaid a'r Aipht-
iaid i'w ewyllys, yn hrofedigaethau (Deut.iv. 34; vii. 19).

PROFL 1. Profi blas peth â'r tafod nevi y genau
(Job xxxiv, 3). 2. Bwytta ychydig, fel pe yn ceisio cael
allan pa beth ydoedd (Matt. xxvii. 34). 3. Cyrhaedd

gwybodaeth brofiadol o beth; profi angeu ydyw ei deimlo
(Matt. xvi. 28); profir fod yr Arglwydd yn rasol a daionus,
pau fyddo dynion yn dirnad yn ysprydol, ac yn teimlo ei

ras a'i ddaioni yn gweithredu erddynt ac ynddynt (1 Pedr
ii. 3 ; Ps. xxxiv. 8). Mae rhagrithwyr yn profi gair da-
ionus Duw, a'r dawn nefol, pan mae ganddynt y fath
brofiad o nerth yr Yspryd Glân, yn, a thrwy y gair, ac
a'u Ueinw â math o gysur a Uawenydd tymhorol (Heb.
vi. 4, 5).

PROFIAD, hir brawf, trwy weled, teimlo, neu y cyff-

elyb foddion (Gen. xxx. 27). Mae amynedd yn peri

profiad, a phrofiad obaith ; trwy ddyoddef cystudd mewn
modd tawel ac amyneddgar, yr ydym yn canfod ac yn
teimlo Uawer o ddaioni Duw tuag attom, a gweithred-
iadau ei ras ynom ; a thrwy hyn yn cael ein cefnogi i

obeithio am ragor o gyrahorth, gwaredigaeth, gras, a
gogoniant, a phob peth da (Rhuf. v. 4). Profiad ydyw
prawf ymarferol (2 Cor. ix. 13).

PROPHWYD. 1. Un yr hwn dan ddylanwad dwyfol
a ragfynega ddygwyddiadau dyfodol (Deut. xviii. 21 ;

Dat. X. 7), neu a rydd, fel y gwelir yn yr erthyglau Pro-
PHWYDO, Prophwydoliaeth, ddatguddiadau eraiU o
feddwl Duw, mewn ffordd o ddywediadau, ceryddon,

cynghorion, ymhyweddiadau, rhybuddion, &c., weithiau

wrthynt eu hunain, ac weithiau ynghyd â rhagfynegiad o
ddygwyddiadau dyfodol.

Dyma ystyr cyffiredinol y gair ; a defuyddir ef hefyd
mewn amiywiol o ystyron eraiU, er nad yw bob araser yn
hawdd i benderfynu yr ystyr pendaut yn mha un ei

defnyddir.

2. Gelwir Abraham, Isaac, a Jacob yn prophwydi (Gen.

XX. 7; Ps. cv. 9, 10, 15), er nad oes genym brofion o'u

bod yn raynegi dygwyddiadau dyfodol, gyd â'r eithriad

o Jacob ar ei wely angeu (Gen. xlix.) nac o'u bod yn dysgu
eraiU o gwbl. Yr unig ystyr y meddyliom ni y gallasent

gael eu galw yn brophwydi ydyw fel esamplau a thystion

i'r gwirionedd trwy eu bywyd a'u hymarweddiad (gwel

Heb. xi. 8-10, 13, 14).

3. Moses, pan gafodd ei orchymyn i fyned i siai-ad â
Pharaoh, ac â'i frodyr yr Israeliaid, a geisiodd ymwrthod
â'r gorchwyl oblegid ei ddiffygion fel siaradwr ; ond dy-

wedodd yr Arglwydd wrtho : 'Aaron dy frawd fydd yn
brophwyd i ti' (Exod. iv. 10-16 ; vii. 1, 2). Ymddengys
yma y defnyddir y gair i arwyddo spohesman (siaradwr

dros eraiU); siaradwr da, heb gyfeiriad nac at ddygwydd-
iadau dyfodol neu addysgiad o un math.

4. Yn y T. N. dysgawdwr crefyddol, yn enwedig un
sydd wedi derbyn" cototoíWow neiUduol oddiwrth Dduw,
raegis loan Fedyddiwr (Mal. iv. .5; Luc i. 76; vii. 26-28;

Matt. xiv. 5 ; Marc xi. 32), ein Harglwydd ei hun (Matt.

xxi. 11, 46 ; Luc vii. 16, 39 ; xxiv. 19 ; loan vi. 14 ; ix.

17). Arwydda hefyd ddysgawdwr crefyddol yn unig, er

heb fod wedi ài&x\ìy\x'coimnission neiUduol oddiwrth Dduw
(Matt. X. 41; Marc vi. 4).

5. Dosparth o addysgwyr y rhai oeddynt y nesaf mewn
gradd at yr apostolion, ac o flaen yr athrawon, y rhai a

siaradent fwy neu lai dan ddylanwad, a thrwy gynorth-

wyon yr Yspryd Glân, er fod yn anhawdd penderfynu

natur y cyfryw ddylanwad a chynorthwy (1 Cor. xii. 28,

29; xiv. 29, 32, 33, 37; Eph. ii. 20; iii. 5; iv. 11).

[PrOPHWYDOLIAETH
.]

6. Ysgrifeniadau y prophwydi, y rhai a gyfansoddant
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ran fawr o ysgrythyrau yr H. D. (Matt. v. 1 7 ; Marc i. 2

;

Luc xvi. 29, 31 ; xxiv. 27, 44). Maent yn gyflPredin

wedi cael eu dosparthu i'r prophwydi Mawr a Bychain
;

ond nid oes un rheswm dros y cyfryw raniad. Buasai

yn llawer gwell, a chynorthwyasai ni i'w iawn ddeall yn
rhwyddach, pe buasent wedi cael eu trefnu yn amser-

yddol. Nid oes genym yn awr foddion gwneud hyny
gyda pherífaith sicrwydd ; ond mae y trefniad canlynol

yn ddynesiad o leiaf at hyny, gan ei fod gan mwyaf yn

sylfaeuedig ar y Uyfrau eu hunain :

—

POBPHWYDI.
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apostolion, er y dichon y mwynheid ef y pryd hwnw i

raddau helaethach. Mae wedi cael ei brofi yn aml
gan ddynion da yn mhob oes hyd yr amser presenol.

7. Pregeth yn benaf ar destynau raoes-wersol (Diar. xxx.

1 ; xxxi. 1).

Prophwydo. 1. Rhagfynegi dygwyddiadau o dan

ysprydoHaeth yr Yspryd Glân (1 Pedr i. 10, 11). Dyma
ystyr cyffredÌD y gair ; ond defnyddir ef hefyd yn yr

Ysgrythyi'au mewn ystyron eraiU ond perthynasol: megis
—2. Datguddio meddwl Duw i ddyn yn y ffordd o

gyhoeddiadau, ceryddon, cynghorion, ymhyweddiadau,
rhybuddion, &c., weithiau ar eu penau eu hunain, ac

weithiau yn nglyn â rhagddweud dygwyddiadau dyfodol,

gan gynwys, mewn gair, holl ddywediadau y prophwydi,

pan yn llefaru dan ysprydoHaeth yr Yspryd Glân (Matt.

xi. 13). 3. Gwneud yn hysbys bethau wedi eu cyflawni

eisoes, a'r cyhoeddiad o honynt yn cynwys gwybodaeth
fwy nac un ddynol (Luc xxii. 63, 64). Árferwyd y gair

yma mewn gwawd. Cynyga Dr. Campbell ei gyfieithu

fel hyn :
' Dewina, pwy a'th darawodd,' a thybied hyd

yn od yr arwydda rywbeth tebyg i'r drychfeddwl o

ysprydoHaeth. 4. Siarad dan anadhad (afflatus) dwyfol,

er nad yn dyfod i fynu â'r hyn elwir yn gyffredin yn
ysprydoHaeth. FeHy Zecharias, tad loan Fedyddiwr, ' a
gyflawnwyd o'r Yspryd Glân, ac a brophwydodd, gan ddy-
wedyd, Bendigedig íyddo Arglwydd Dduw Israel, canys
efe a ymwelodd, ac a wnaeth ymwared i'w bobl (Luc i.

67-79). Nid yw ei annerchiad drwyddo yn cyfranogi o

natur prophwydoHaeth yn yr ystyr o ragfynegi dygwydd-
iadau dyfodol (gwel hefyd Num. xi. 24-29). 5. Mynegi
moHant Duw mewn ffurf gerddorol, Heisiol ac offerol.

FeUy Dafydd a 'neillduodd tuag at y gwasanaeth o feib-

ion Asaph, a Heman, a Jeduthun, y rhai a brophwydent
â thelynau, ac â nablaii, ac â symbalau, i foHanu ac i

glodfoi'i yr Arglwydd.' 'A'u niferi hwynt ynghyd â'u

brodyr dysgedig yn nghaniadau yr Arglwydd, sef pob un
cyfarwydd, oedd dau cant pedwar ugain ac wyth' (1 Cron.

XXV. 1-7), y rhai oU a raid i ni gyfrif yn prophwydo.
Dichon yr esponia hyn y rheswm paham y gelwid

Miriam, chwaer Moses, yn brophwydes. 'A Miriam y
brophwydes a gymerodd dympan yn ei Uaw, a'r holl

wragedd a aethant aUan ar ei hol hi, â thympanau ac

â dawnsiau. A dywedodd Miriam wrthynt, Cenwch
i'r Arglwydd, canys gwnaeth yn ardderchog, bwriodd

y march a'r marchog i'r môr' (Exod. xv. 20, 21). Nid
oes un Ue i feddwl ei bod yn brophwydes yn ystyr gyff-

redin y gair.

Nid ydym yn amheu nad ydym i ddeaU rhai amgylch-
'iadau hjmod jri hanes Saul yr un ffordd. Samuel, ar ol

ei eneinio yn frenin cyntaf Israel, pan ynghylch ei ddanfon
ar ei daith adref, a dywedodd wrtho, yn mhUth pethau
eraiU, ' Ti a gyfarfyddi â thyrfa o brophwydi yn disgyn
o'r uchelfa, ac o'u blaen hwynt nabl, a thympanau, a
phibeU, a thelyn ; a hwythau yn prophwydo. Ac yspryd
yr Arglwydd a ddaw arnat ti ; a thi a brophwydi gyda
hwynt, ac a droir yn wr araU.' Yn ganlynol cyfarfu â
mintai o brophwydi, ' ac yspryd yr Arglwydd a ddaeth
arno yntau, ac efe a brophwydodd yn eu mysg hwy. Ac
wedi darfod iddo brophydo, efe a ddaeth i'r uchelfa'

(1 Sam. X. 1, 5-13). Oddiwrth y geiriau olaf ymddengys
nad ydoedd ond gweithred fer o'i eiddo. EfaUai na
wnaeth ragor na chymeryd i fynu eu cân, gan ymuno â

hwynt yn y gerddoriaeth, ac iddo ddarfod wrth fyned i'r

uchelfa, Ue y terfynodd yr hoU herformance.
EfaUai fod dawn cerddorol gan Saui, a thrwyddo gah-

asai yn naturiol roddi ffordd i'w deimladau, hyd yn od
pan ddygwyddent fod yn bruddaidd. Mae yn amlwg yr
ymhoffai mewn cerddoriaeth, oblegid Uinarai ei yspryd
terfÿsglyd (1 Sam. xvi. 14-23 ; xvüi. 10). Nid yw hoU
hanes y cenadau a ddanfonodd, ac yn ddiweddaf oU am
dano ei hun yn ymuno â'r proj^hwydi yn eu prophwydol-
iaeth yn arwyddo dim mwy efalÌai nag iddo ymuno â
hwynt yn eu cyflawniadau cerddorol, gan nad pa beth
bynag oeddynt (xix. 18-24). Mae tybied y gwnaent
brophwydo mewn ystyr mwy ysprydol yn ymddangos
yn gwbl allan o'r cwestiwn.

6. Datguddio neu esponio gwirionedd crefyddol dan
ddylanwad a thrwy gymhorth yr Yspryd Glân. Yr
ydym wedi bod yn methu gwybod yn mha le i osod y
cyfryw adnodau o'r T. N. a Matt. vii. 22 ; Act. xix. 1-6;
xxi. 9 ; 1 Cor. xi. 4, 5 ; xiv. 1, a thrwy gydol y benod
hono, pa un ai dan Ystyr 4 neu y fan yma. Tueddir ni

i feddwl nad ydoedd y dawn prophwydo y cyfeirir atto

yn yr adnodau hyn, ac hefyd yn Rhuf. xii. 6 ; 1 Cor. xii.

10 ; xiii. 2, 8, 9, o'r un natur nac i'r un graddau bob amser
ac yn mhawb. Darfu i Agabus, yr hwn oedd brophwyd,
' arwyddocau trwy yr yspryd y byddai newyn mawr dros
yr hoU fyd, yr hwn hefyd a fu dan Claudius Cesar' (Act.

xi. 28); ac ar achlysur arall ' cymerodd wregys Paul, ac

a rwymodd ei ddwylaw ef a'i draed, a dywedyd, Hyn a
ddywed yr Yspryd Glân

; y gwr a bia y gwregys hwn a
rwym yr luddewon fel hyn yn Jerusalem, ac a'i traddod-
ant ef i ddwylaw y cenedloedd ' (xxi. 1 1)—prophwydol-
iaeth a gafodd ei chyflawni mewn modd dim Ilai hynod.
Nid oes, fodd bynag, un lle i dybied y gwnai y rhai a
elwid yn brophwydi, a'r rhai y dywedir y gwnaent broph-
wydo, ragfynegi dygwyddiadau dyfodol. Ychydig o hon-
ynt yn gydmariaethol a feddent y dawn hwn. Er hyny,
ymddengys ei fod yn ddawn anarferol, oblegid caiff' ei

enwi yn mhlith doniau anghyfl'redin eraUI—yn mhhth
eraill, gyd â'r dawn o gyflawni gwyrthiau, barnu yr ys-

prydoedd, siarad â thafbdau, a deongliad tafodau (1 Cor.

xii. 4-11), ac o ran defnyddioldeh rhoddai yr apostol y
flaenoriaeth iddo ar lefaru â thafodau (xlv. 1-5, 22-25).

Ond etto, o'r tu arall, nid ymddengys y Uefarai y proph-
wydi yn gyffredin trwy yspiydoliaeth, neu hyd yn od
anadliad {afflatus) yr Yspryd Glân, oblegid yr oedd preg-

eth y prophwydi i gael ei barnu gan y brodyr, ac hyd yn
od fe ddywedir fod ' ysprydoedd y prophwydi yn ddar-

ostyngedig i'r prophwydi. Canys nid yw Duw awdwr
anghydfod, ond tangnefedd, fel yn hoU eglwysi y saint

'

(xiv. 29, 32, 33). Pe Uefarasai y propwydi dan yspryd-

oliaeth dwyfol a than anadliad dwyfol, ni fuasai dim
appêl oddiwrthynt at farn eu brodyr, neu oddiwrth un o

honynt at farn eraiU (gwel hefyd 1 Thess. v. 20). Oblegid

y rhesymau hyn tueddir ni i feddwl taw dysgawdwyr yn
gyflredin oedd y prophwydi, gan lefaru yn aml dan
ddylanwad a thrwy gynorthwy yr Yspryd, etto yn defn-

yddio' eu galluoedd eu hunain, ac nid yn aufîàeledig dan
ei gyfarwyddyd (Gal. ii. 1 1-1 4).

7. Dweud yn y cymeriad o fod yn brophwyd, a than

yr esgus o feddu gwybodaeth goruwchnaturiol, yr hyn
sydd anwiredd neu gelwydd (1 Bren. xviii. 29 ; xxii. 6,

10-12, 20-23; Esaiah xxx. 10; Jer. xiv. 14-16).
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PROS'ELYT, un a drodd oddiwrth baganiaeth at y
grefydd luddewig (Act. ii. 10). Er fod goruchwyUaeth
Moses ar lawer o ystyriaethau o gymeriad cyfyng, er

mwyn cadw plant Israel ar wahan oddiwrth y cenedloedd

paganaidd o'u cwmpas, etto nid ydoedd mor gyíyng a

Hindooaeth. Cymerai i mewn broselytiaid
;
gwnai hyd

yn od ddarbodaeth bendant ar gyfer hyn. Pan sefydl-

wyd y Pasg, a phan yr oedd yr Israeliaid ar ymadael â'r

Aipht, gosodwyd y gyfraith ganlynol i lawr ar y matter :

'A phan aroso dyeithr gyda thi, ac ewyllysio cadw Pasg
i'r Ái'glwydd, enwaeder ei holl wrrywaid ef, ac yna nes-

aed i wneuthur hyny ; a bydded fel yr hwn a aned yn y
wlad ; ond na fwyttaed neb dienwaededig o hono. Yr
un gyfraith fydd i'r priodir, ac i'r dyeithr a aroso yn eich

mysg' (Exod. xii. 48, 49; gwel hefyd adu. 43, .44, a

Num. ix. 14; xv. 14-16). Yn nghyfnodau boreuol hanes

yr luddewon nid oes genym un prawf fod Uawer o bros-

elytiaid wedi mabwysiadu eu crefydd. Ymddengys eu

bod hwy yn fwy tueddol i fabwysiadu crefydd eu cymyd-
ogion coelgrefyddol nag yr oedd y rhai hyny i fabwysiadu

eu crefydd hwy. Efallai taw proselyt ydoedd Rahab y
buttain, gan i Israehad i'w phriodi, a Boaz oedd eu mab
(Matt. i. 5). Mae mwy o le i gasghi fod Ruth y Moabees
yn broselyt :

' Dy bobl di,' meddai hi wrth ei mam yn
nghyfraith, ' fydd fy mhobl i, a'th Dduw di fy Nuw inau.'

Dygai Boaz y dystiolaeth hon iddi :
' Holl ddinas fy

mhobl a wyr mai gwraig rinweddol ydwyt ti
;

' a rhodd-

odd y prawf goreu o'r meddwl ucliel oedd ganddo am
dani trwy ei phriodi (Ruth i. 16, 17; iü. 11; iv. 13).

Ond ar ol caethiwed Babilon, pan yr oedd yr luddewon
wedi ymwasgu i fesur mawr yu mhhth y cenedloedd, ac

er y caent hwy a'u crefydd eu diystyru yn gyíFredin, yr

oedd efallai niferi, oblegid y syniadau mwy rhesymol a

roddai luddewaeth o gymeriad Duw a dyledswydd dyn,

a dueddwyd i'w mabwysiadu. Achosid hyn yn ddiau

gan wasgai'iad yr luddewon yn mhhth y cenedloedd.

Pan anfonodd Ahasferus ei ail orchymyn, yn awdurdodi
yr luddewon trwy ei hoU deyrnasoedd i amddiíFyn eu
himain ac i ladd yr hoh rai a allasent ymosod arnynt ar

gyfrif ei orchymynion blaenorol, dywedir i ' lawer o bobl

fyned yn luddewon, oblegid arswyd yr luddewon a syrth-

iasai arnynt hwy ' (Esther viii. 17). Yn amser ein Har-
glwydd ymddengys fod yr Ysgrifenyddion a'r Phariseaid,

yn fawr eu sel i wneud proselytiaid : 'Gwae chwi, Ysgrif-

enyddion a Pliariseaid, ragrithwyr,' ebai efe, 'canys
amgylchu yr ydych y môr a'r tir i wneuthur un proselyt,

ac wedi y gwneler, yr ydych yn ei wneuthur ef yn fab

uífern, yn ddau mwy iia chwi eich hunain ' (Matt. xxiii.

15). Sonir am broselytiaid amryw weithiau yn Actau
yr ApostoHon (ii. 10; vi. 5; xiii. 43). Golygir hefyd fod

cyfeiriad attynt mewn nifer o adnodau eraill yn y T. N.,

megis loan xii. 20 ; Act. xiii. 16, 50 ; xiv. 1 ; xvii. 4 ; xviii. 4.

Yn ol y rabbiniaid, yr oedd dau fath o brosefytiaid

—

prosefytiaid y porth, a phrosefytiaid cyfiawnder. Nid
enwsiedid jìrosehjttm'd y porth, ac ni chyfranogent o'r Pasg;
ond etto derbynient addysg luddewaidd, a chydffurfient â
rhai o'r arferion luddewig, a thalent syhv neillduol i'r hyn
eihv y rabbiniaid yn saûh fjorchymyn Noah—sef gochefyd
cabledd yn erbyn Duw, eihm-addohaeth, dynladdiad,
llosgedd, ysbeihad, anufudd-dod i awdurdodau, a bwytta
gwaed neu bethau a dagwyd. Caniataodd yr luddewon
i'r cyfryw rai drigo yn Nghanaan, a rhoddid iddynt

obeithion am fywyd tragywyddoh Gofynid oddiwrth
broselytiaid cyfiaionder i gadw holl gyfraith Moses. Wrth
gael eu derbyn mewn hohd hwynt ynghylch y rhesymau
a berasent iddynt newid eu crefydd, ac hyfforddid hwynt
yn egwyddorion luddewaeth. Yn nesaf, os gwrrywaid
oeddynt, caent eu henwaedu, ac wedi hyn eu bedyddio
trwy eu trochi mewn dyfi'-gerwyn, ac yna offryment eu
rhodd i'r Arghvydd. Bedyddid eu bennywaid hefyd,

ac yna offryment hwythau eu hoffrwm ger bron Duw.
Ni dderbynid bechgyn dan ddeuddeg oed, na merched
dan dair ar ddeg oed, heb gydsyniad eu rhieni, neu, os

gwrthodai y rhei'ny, heb gydsyniad barnwyr y Ue. Ar
ol cael eu derbyn cyfrifid plant neu gaethion yn rhydd
oddiwrth awdurdod eu rhieni neu eu meistr. Mae rhai

yn gofygu nad aUesid dim derbyn Edomiaid neu Ethiop-
iaid hyd y drydedd genedlaeth, na'r Ammoniaid neu'r

Moabiaid hyd y ddegfed genedlaeth ; ond tybia eraiU na
fwriedid y cyfyngedd hwn ond i'w cadw allan o swyddi
yn eu Ifywodraeth wladol (Deut. xxiii. 1-8).

Dyna'r fath gyfrif a roddir gan y rabbiniaid am y
prosefytiaid : ond gan nad pa beth bynag ydoedd arfer-

iad yr Itiddewon mewn amseroedd diweddarach, ac

ystyried mor dueddol ydyw y rabbiniaid i adrodd dy-

chymygion perffaith, mae Ue i amheu pa un a fodojai yn
yr hen amserau. Tueddir rhai i wadu yn gyfangwbl nad
oedd dim o'r fath wahaniaeth rhwng y ddau ddosparth
o brosefytiaid, ac nad oedd y fath ddosparth a'r blaenaf.

Dyna yw tyb Lardner {Worlcs, vi. 531).

PROSEU'CHA (x;oo<7eux)/), Ue i weddio. Yr oedd gah
yr luddewon yn gyffredin lefydd ar gyfer gweddio yn-
ddynt, yn enwedig o'r tu aUan i'r trefydd hyny Ue yr
oeddynt yn anaUuog neu y methent gael caniatad i gael

syuagogau. Weithiau yr oedd y proseucha yn adeilad

mawr, megis yn Tiberias (Joseph. Life, 54). Brydiau
eraUl nid oeddynt yn gynwysedig o ddim ond mur yn
unig, neu ryw gyntedd arall, yr hwn oedd heb dô uwch
ei ben fel cynteddau y demh Yn aml ymddengys nad
oeddynt yn adeilad o un math, ond yn unig Ue i ymneUl-
duo yn yr aAvyr agored, neu mewn Ilwyn o goed wedi ei

neiUduo at y dyben o weddio ynddo. Dywedir eu bod
yn gyffredin yn gyfleuedig yn agos i afon neu lan y môr,

efaUai er mwyn y cyfleusdra o ymolchi. Mae yn debygol
taw mewn proseucha y pregethodd Paul yr efengyí yn
Phihppi : 'Ac ar y dydd sabbath ni a aethom aUan o'r

ddinas i lan afon, Ue y byddid arferol o weddio (proseu-

cha); ac ni a eisteddasom, ac a lefarasom wrth y gwrag-
edd a ddaethant ynghyd' (Act. xvi. 13 ; Robinson, Gr.

Lex. 712; CampbeU, Gospels, iv. 310).
' Mae amrywiaeth barn yn mhhth dysgedigion,' medd

Lardner, 'pa un a ddyhd deall wrth y gair ag ydym wedi
gyfieithu gweddio, y weithred o weddio neu y man Ue
gweddi'id. Tueddir fi i feddwl gyda Whatefy, Grotius,

ac eraiU, taw am le addohad y sonir yma' {WorJcs, i. 110;
gwel hefyd Prideaux, Connect. rhan i. Uyfr vi. ; Jennings,

Jeiv. Ant. ii. 69).

PRYDYDDIAETH, neu Farddoniaeth. Mae wedi
bod yn ofygiad cyffredinol fod rhai o fyfrau y Beibl, megis
Job, y Psalmau, a'r Diarhebion yn gynwysedig o bryd-

yddiaeth; a chaniateid yn gyffredin fod priod-duU, drych-

feddyhau, cyffefybiaethau, ac iaith Esaiah, Jeremiah,
,

Ezeciel, ac eraiU o'r Uyfrau prophwydohaethol yn fardd-

onol ; ond ni olygai yr luddewon yn yr hen amserau na
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rhai diweddar fod y Uyfrau hyny wedi eu hysgrifenu

mewn mesur a chynghanedd, neu pa beth bynag a wnai
i farddoniaeth Hebraeg wahaniaethu oddiwrth ryddiaith;

ac ymddengys fod y gweddiU o'r byd dysgedig wedi der-

byn y syniad hwn oddiar eu Uaw, ac yn gyüredin wedi
ei fyntumiaw.
Ûn o'r cyntaf, o'r hyn Ueiaf yn y wlad hon, i amheu

cywirdeb y dyb hon ydoedd Lowth, esgob Llundain wedi
hyny, a chyfieithydd Esaiah, o gylch canol y ganrif ddi-

weddaf, yn ei Lectures on ílehrew Poetry ; ac oddiar ei

amser ef mae cymeriad barddonol Uyfrau prophwydol yr
H. D. wedi cael yn gyffredin ei gydnabod.
Mae ein gwybodaeth yn anmherffaith iawn ynghylch

cymeriad neiUduol barddoniaeth Hebraeg. Nodweddir ef

gan ífresni a symledd ; mae yn aml yn ffigurol iawn, ac
yn brydferth ac aruchel. Mae hefyd yn aml yn fyreiriog.

Gwyddom nad ydoedd yn gynwysedig o gynghanedd

—

h.y. o'r un swn yn niwedd y IHnellau neu y pennillion—ond
o ryw fath o fesur neu gynghanedd, rheolau y rhai sydd
yn awr yn hollol anhysbys, a chan na pherthyn llafariaid

i'r iaith, a thrwy hyny fod yr iawn swniad wedi ei goUi,

maent wedi myned tu hwnt i gyrhaedd darganfyddiad.
Ni gawn, fodd bynag, nodi yn fyr ychydig bethau mewn
cysyUtiad âg ef, y rhai a ymddangosant yn dynodi ei

gymeriad barddonol (Lowth, Isaiah, 5, 8, 10, 12).

Yr arwydd cyntaf a mwyaf amlwg o ryw fath o fydr
mewn barddoniaeth Hebraeg a geir mewn caniadau
acrostic, neu rai ac y mae y llythyren gyntaf yn mhob
Uinell neu bennUl yn dilyn trefu yr egwyddor. Mae i'w

cael yn Uyfrau yr H. D. ddeuddeg o'r cyfryw ganiadau :

Ps. XXV. xxxiv. xxxvii. CXL cxii. cxix. cxlv. ; Diar. xxxi.
10-31 ; Galar. i. ii. iii. iv.—ac mae yr holl rai olaf yn
gynifer o ganeuon ar eu penau eu hunain. Mae tair o'r

caniadau yr ydys newydd gyfeirio attynt (Ps. cxi., cxii.

;

Galar. iii.) wedi eu cyfansoddi yn berffaith yn ol trefn

Ujrthyrenau yr egwyddor, gan fod pob Ilinell wedi ei nodi
gan ei Ilythyren ddechreuol ; mae y naw eraill yn dilyn
trefn llythyrenau yr egwyddor yn Ilai perffaith, gan na
cheir y Uythyrenau ond yn nechreu pob penniU.
Yr oedd rhai o ganiadau yr Hebreaid wedi eu cyfan-

soddi yn y fath fodd ac a'u cyfaddasent i gael eu canu yn
rhanau (in parts)—h.y., cenid un rhan gan un dosparth,
a'r cydgan neu yr atteb gan ddosparth arall. 'Yna y
canodd Moses a meibion Israel y gân hon i'r Arglwydd :'

—

' Canaf i'r Arglwydd,
Canys gwnaeth yn rhagorol iawn :

Taflodd y march a'i farchog i'r môr ' &c.

'A Miriam, chwaer Aaron, a gymerodd dympan yn ei

Uaw, a'r holl wragedd a aethant allan ar ei hol hi, â thym-
panau ac â dawnsiau. Ac attebodd Miriam hwynt :

—

' Cenwch i'r Arglwydd,
Canys gwnaeth yn ardderchog

:

Bwriodd y march a'r marchog i'r môr' (Exod. xv. 1-22).

Mae genym enghraifft odidog o ddau ddosparth o
fantorion yn 'atteb eu gilydd,' ac o'u hattebion, yn
'salm xxiv. :

—

DoSPARTH I.

'0 byrth, dyrchefwch eich penau,
Ac ymddyrchefwch, ddrysau tragywyddol,
A Breniü y gogoniant a ddaw i mewD.'

DOSPARTH II.

•Pwy yw Brenin y gogoniant hwn î
'

DOSPARTH I.

Yr Arglwydd nerthol a chadam,
Yr Arglwydd cadarn mewn rhyfel.

byrth, dyrchefwch eich penau
;

Ac ymddyrchefwch, ddrysau tragywyddol;
A Brenin y gogoniant a ddaw i mewn.'

DOSPAIÌTU II.

' Pwy yw Brenin y gogoniant hwn î

'

DOSPARTH I.

'Arglwj'dd y Uuoedd, efe yw Brenin y gogoniant.'

Prif nodwedd barddoniaeth Hebraeg, fodd bynâg,
ydyw yr hyn sydd wedi cael ei alw yn gyfattebolrimjdd.
Pan draddodir unrhyw osodiad, ac y caniýnir ef gan un
arall cyfystyr neu wrthwynebol mewn ?/s(?/?-, neu yn debyg
iddo yn ffurf ei gyfansoddiad gelwir y rhai hyn yn llin-

ellau cyfattebol ; a'r geiriau neu y brawddegau a atteb-
ant i'w gilydd yn y Ilinellau cyfattebol a elwir yn eiriau
cyfattebol.

Dynodir y cyfattebolrwydd gan amrywiaeth mawr a
Uawer o raddau. Mae weithiau yn fwy cywir ac am-
Iwg, ac weithiau yn fwy anmhenodol a thy^yyU. GeUir
dweud, fodd bynag, ar y cyfan ei íbd yn gyfansoddedig
o dri math—y cyfattebolrwydd cyfystyr, y cyfattebol-
rwydd cyferbynol neu wrthwynebol, a'r cyfattebolrwydd
mewn cyfansoddiad.

1. Mae y cyfattebolrwydd cyfystyr yn gynwysedig
mewn bod yr un syniad, neu yn debyg i'r un syniad, yn
cael ei osod allan mewn geiriau gwahanol ond cyfystyr.
Dyma yr un mwyaf cyffredin o'r tri, a dygir ef yn mlaen
gyd â'r cywirdeb a'r destlusrwydd mwyaf Mae amlder
o enghreifftiau o'r cyfattebolrwydd hwn yn y Psalmau.
Ac felly hefyd yn ysgrifeniadau y prophwydi. Mae yr
un canlynol allan o Esaiah Ix. 1, 2, 19 :

—

' Cyfod, llewyrcha, canys daeth dy oleuni,
A chyfododd gogoniant yr Arglwydd arnat

;

Canys wele, tywyllwch a orchuddia y ddaiar,
A'r îagdchi y bobloedd.
Ond aniat ti y cyfyd yr Arglwydd,
A'i ogoniant a welir arnat,
Ni bydd yr haul it' mwyach yn oleuni y dydd,
A'r lleuad ni oleua yn liewyrch i ti

;

Eithr yr Arglwydd sydd i ti yn oleuni tragywyddol,
A'th Dduw yn ogoniant i ti.'

Mae llawer iawn o amrywiaeth yn ff'urf y cyfattebol-

rwydd cyfystyr ; weithiau lawer iawn o gymhlethiad
;

ond mae yn rhaid i ni ymfoddloni ar roddi y ffurf gyff-

redinol a syml uchod o hono.

2. Y cyfattebolrwydd gwrthwynebol sydd gynwysedig
mewn gosod^ pethau mewn gwrthwynebiad i'w gUydd,
weithiau mewn iaith, bryd arall mewn ystyr yn unig.
Mae Llyfr y Diarebion yn Uawn o enghreifftiau o'r fath
^'yii o gyfattebolrwydd. Mae yn hynod gyfaddas at y
fath hyny o ysgrifenu, ac yn rhoddi min neillduol iddo.

Y rhai canlynol sydd esamplau :

—

' Coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigedig,

Ond enw y drygionus a bydra (x. 7).

Ffyddlon yw archollion y caredig,

Ond cusanau y digasog sydil dwyllodrus (xxvii. 6).

Y ffol a dywallt ei holl feddwl,
Ond gwr doeth a'i hattal hyd yn ol ' (xxix. 11).

Mae y rhai canlynol allan o Esaiah liv. 7, 8, 10 :

—

Dros enyd feclian y'th adewais,
Ond â mawr drugareddau y'th gasglaf

;

Mewn ychydig soriant y cuddiais fy ngwyneb oddiwrthyt enyd awr.
Ond â thrugaredd tragywyddol y trugarhaf wrthyt,
Medd yr Arglwydd dy Waredydd.
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Cauy.s y mynyddoedfl a giliant,

A'r biyniau a syniudant

;

Eithr fy nlirugàredd ni chilia oddiwrthyt,

A chyfamod fy hedd ni sytì,

Medd yr Arglwydd sydd yn trugarhau wrthyt'

3. Mae y cyfattebolrwydd mewn cyfansoddiad yn
gynwysedig, nid mewn ail adroddiad o'r un syniad, neu

wrtliwynebiad y syniad neu y geii'iau, ond yn unig yn
ngliyfansoddiad y brawddegau. Mae cyfattebolrwydd

a cliyflirtaledd rhwng gwahanol osodiadau gyda golwg ar

ífurf a throad yr holl frawddeg. Mae genym enghraifft

dda o'r fath hyn o gyfatteboh'wydd yn Psalm xix. 7-9 :

—

' Cyfraith jt Arglwydd sydd berffaith, yn troi yr enaid

:

Tystiolaeth yr Arglwydd sydd sicr, ac yn gwneuthur y gwirion ya ddoeth:

Deddfau yr Arglwydd sydd uniawn, yn llawenliau y galon:

Gorcliymyn yr Arglwydd sydd bur, yn goleuo y llygaid

:

Ofn yr Arglwydd sydd ian, yn parliau yn dragywydd
:_

Barnau yr Ai'glwydd ydynt wirionedd, cyfiawn ydyut i gyd

:

Mae yr amrywiaeth yn ffurf y cyfattebolrwydd mewn
cyfansoddiad yn fawr iawn. Mae y cyfattebolrwydd

weithiau yn fwy, ac weithiau yn llai cywir ; a phrydiau

eraiU prin y mae yn ganfyddedig. Gofyn mewn gwirion-

edd sylw neiUduol, Uawer o astudiaeth o natur yr iaith,

Uawer o arferiad mewn dadglymu ei chyfansoddiad, i allu

canfod bob amser y manau Ue dyhd gorphwys, er mwyn
rhoddi i'r diweddglo neu y frawddeg ei droad a'i ddis-

gyniad bwriadedig, ac i bob rhan ei amser a'i gyfartaledd

priodol.

Mae cyfattebolrwyddau {parallelisvis) yr Ysgrythyr
(oblegid nid ydynt mewn un modd yn gyfyugedig i'r

rhanau barddouol o honi) yn eithaf teiíwng o sylw

gofalus. Byddant yn aml o gymhorth wrth gyfieithu

ac esponio gair Duw (Lowth, Isaiah, 12, 19, 20, 21, 24;

Lowth, LecL ou Heb. Poetry, ii. 34, 39, 48).

Mae bron yn ymddangos y dynodid yr líebreaid gan
athryUth fai'ddonol. Mae y bendithion prophwydol-

iaethol y i-hai y darfu Jacob, wrth farw, eu cyhoeddi

uwchben ei blant a'u disgynyddion yn esampl foi'eu o'r

ardymher hon (Gen. xlix. 1-28). Ac mae genym gân
fuddugoliaethus Moses ar fynediad yr Israeliaid trwy y
Môr Coch (Exod. xv. 1-22) ; ac éilwaith ei gân wrth
farw (Deut. xxxii. 1-44, ac hefyd Ps. xc., os ydym i

ddibynu ar y teitl o'i blaen). Os ysgrifenwyd Llyfr Job
gan Hebrewr, fel nad yw yn anhebyg, mae yn debygol

ei fod yn gyfansoddiad boreuol ; ac yn ddiau dengys
amlygiadau o athrylith farddouol uchel. Yna mae genym
Dafydd, ' pêr ganiedydd Israel,' ac ysgrifenwyr eraiU y
PsaÌmau ; Solomon ei fab, y Breniu Hezeciah, Esaiah,

Jeremiah, Ezeciel, ac eraiU o'r prophwydi. Ac ni chyf-

yugid yr ardymher íiirddonol iddynt hwy ; cyfranogai

gwragedd o houi hefyd. Yr oedd Deborah (Barn. v.);

yr oedd Hanuah (1 Sara. ii. 1-10); yr oedd Mair mam
ein Harglwydd (Luc i. 46-55). Tueddir ni i feddwl taw
barddoniaeth ydoedd y rhed-wely yn mha vm y Uifai

meddyliau rliai o'r Hebreaid yn naturiol.

PSALMAU. Teitl cyffredin Llyfr y Psalmau yn y
copi Hebraeg yw D''7nn {hyvinau neu ganiadau diolch).

Rhenid ef gynt gan yr Hebreaid i bum llyfr, a diwedda
pob un gyda mawl-ddiolch. Cynwys y cyntaf Psalmau
i. hyd xli., a diwedda fel hyn :

' Bendigedig fyddo Ar-
glwydd Dduw Israel, o dragywyddoldeb, a hyd dragy-
wyddoldeb. Amen, ac amen.' Cynwys yr ail Psalmau
xlii. hyd lxxii., ac a ddiwedda gyd â'r geiriau :

' Ben-
digedig fyddo yr Arglwydd Dduw, Duw Israel, yr hwn

yn unig sydd yn gwneuthur rhyfeddodau. Bendigedig
hefyd fyddo ei enw gogoneddus ef yn dragywydd ; a'r

holl ddaiar a lanwer o'i ogoniant. Amen, ac amen. Gor-
phen gweddiau Dafydd fab Jesse.' Cynwys y trydydd
Psalmau xc. hyd cvi., a diwedda gyd â'r geiriau :

' Ben-
digedig fyddo Arglwydd Dduw Israel, erioed ac yn dra-

gywydd : a dyweded yr hoU bobl, Amen. Molwch yr
Arglwydd.' Mae y pumed jn cyrhaedd o Psalm cvii.

hyd cL, ac yn diweddu yn fyr fel hyn :
' Molwch yr

Arglwydd.' Mae y rhaniad liwn yn hen iawn, gan y
cydnabyddir ef yn y Septuagint ; ond gan nad pa gyf-

newidiadau a wnawd yn y casgliad, ni chyfansoddai y
cyfan ond un llyfr yn y canon. Mae Pedr yn adrodd
o hono fel Llyfr y Psalmau (Act. i. 20 ; Horne, Introd.

ii. 736).

Yn y Septuagint, ac hefyd yn y cyfieithiadau Syriaeg,

Arabic, ac Ethiopic, mae un Psalm yn fwy nag yn yr
Hebraeg gwreiddiol, ac yn gwneud y rhif yn 151 ; ond,

er yn hen, mae yn ddiau yn apocrypliaidd
;
yn wir, mae

yn hollol anheilwng o le yn mhlith y Psalmau (Horne,

ü. 769).

Gyd â'r elthriad o bedair ar ddeg ar hugain, mae
teitlau byrion wedi eu. gosod o flaen yr hoU Psalmau.

Nid yw y teitlau hyn yn aral yn gynwysedig o ddim ond
enwau yr ysgrifenwyr ; weithiau hefyd cyfeiriant at y
Psalm ei hun, gan arwyddo efallai ei natur, neu yr ach-

lysur o'i chyfansoddi. Mae hefyd amryw eiriau yn
mhlith llawer o'r Psahnau, megis Maschil, Michtam,

Shiggaion ; ar Neginoth, ar Nehiloth, ar Gittith, ar

Shoshanaim, ar Muth-labben, ar Sheraiuith, hyd Jedu-

thuu, &c. ; ond mae beirniaid yn rhanedig iawn yn eu

barn mewn perthynas i'w liystyr a'u dyben. Tybir taw
nodau cerddorol ydyw llawer o houynt, ac yn rhyw ffordd

yn gysylltiedig á'r cerddoriou, yr offerynau cerdd, y
tonau, neu briod-ddull y gerddoriaeth ; ond mae y matter

yn guddiedig mewn tywyllwch mawr, ac nis gellir dy-

weud dim sicr gyda golwg aruynt.

Y teitl o flaen Psalmau cxx. hyd cxxxiv. a gyfieithir

yn Gymraeg yn 'ganiad y graddau;' ond mae ei ystyr

yn ausicr iawn. Tybia rhai y cenid y Psalmau dan sylw

ar y pymtheg gris a arweiuient i gyntedd y gwragedd
yn y deml ; eraill taw caniadau oeddynt a genid gan yr

luddewon ar eu teithiau i'r gwleddoedd blyneddol yn
Jerusalem ; eraill drachefn mai caniadau oeddynt a geuid

gan yr luddewon pan yn dychwelyd o'u caethiwed yn
Babilon i wlad eu tadau. Mae golygiadau eraill hefyd

ar y matter; ond ofer fyddai eu coffhau, gan nad ydyut

neraawr gwell nag amcan-dybiau (Horne, Introd. ii. 739).

Mae Selah yn air a geir yn aml iawn yn y Psalmau,

ac nid mewn un man arall yn yr H. D., oddieithr yn
Hab. iii. 3, 9, 13. Ceir ef yn gyflredin ar ol penniU byr;

ond yn Psalraau lv. 20 a lvii. 4, ac yn Hab. iii. 3, 9, ceir

ef yn nghanol penniU, etto ar ol aelod neu ran o hono.

Mae y gair wedi bod yn destun llawer o ddadleu yn
rahlith beirniaid, ond heb ddiweddu yn foddhaol. Ofer

ydyw adrodd y gwahanol dybiau sydd wedi cael eu

cyhoeddi ganddynt, gan fod can Ileied o sicrwydd yn
perthyn iddynt. Mae yn debygol na chyfansoddai un
ran o'i- copi, ac nad oedd yn dwyn cysylltiad â'^ ystyr

;

ond taw arwydd-nod cerddorol ydoedd, ond i ba ddyben

nid yw yn hawdd dweud (Horne, ii. 744; Gesenius, i/ea;.

588). [Selah.J
Gl
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Mae gwir awdwraeth y teitlau i'r Psalmau wedi bod

yn destun llawer o ddadleu yn mlilith beirniaid. Myn-
turaia rhai eu bod yn rhan wreiddiol o'r Psahnau o flaen

pa rai y maent wedi cael eu gosod, a chwedi eu cyfau-

soddi gan yr ysgrifenwyr eu hunain. Mae eraiU yn
gw^adu hyn, ac yn dweud iddynt gael eu gosod o'u blaen

gan eraill ; nad ydynt yn aral ddim amgen nag amcan-

dybiau, ac weithiau yn gamsyniol ; ac nad oes yn gan-

lynol ddim dibyniaeth yn gyffredin i gael ei osod arnynt.

Mae rhai wedi cymeryd llwybr canol, ac yn golygu fod

aml un wedi eu chwanegu at y rhai hen a gwirion-

eddol eraill ag ydynt yn fynych yn rhai gau. Golyga
E.osenmüller a Stark fod yr hoU deitlau pertli^niol i gerdd-

oriaeth yn rhai diweddar, yr hyn sydd yn ddigon tebygol.

Tueddir ni i feddwl fod y teitlau yn gyffredin wedi cael

eu gosod gan bersonau gwahanol oddiwrth yr ysgrifen-

wyr gwreiddiol eu hunain. Mewn rhai enghreifftiau

gallasent fod wedi dilyn traddodiad ; mewn eraill gall-

asent fod wedi arfer eu barn eu hunain, gan gymeryd yn
achlysurol lyfrau hanesyddol yr H. D. fel help (cydm.

Ps. xviii. a'i theitl, âg 2 Sam. xxii. 1) ; mewn eraill mae
yn debygol iddynt ymfoddio meAvn amcan-dyb. Yn ol

yr olwg hyn, anaml y _gallwn ddibynu arnynt, a dylem
yn mhob man arfer ein barn ein hunain, a chymeryd ein

_

harwain gan y profion y byddo yn bosibl eu cael allan

(Horne, Introd. ii. 745).

Er ei fod yn beth cyffredin i siarad am Lyfr y Psalmau
fel Psalmau Daíydd, etto mewn gwirionedd casgliad

ydyw o ganiadau gan wahanol ysgrifenwyr. Y rhai

canlynol yw yr ysgrifenwyr i ba rai y priodolir hwynt:

—

1. Priodolir tair ar ddeg a thri ugain, neu yn agos i

hanner yr holl rif i Dafydd, yr hwn a elwir yn bendant
yn 'bêr ganiedydd Israel' (2 Sam. xxiii. 1). 2. Priod-

olir dwy i Soloraon-—lxxii. a cxxvii. ; ond yraddengys raai

Dafydd oedd ysgrifenydd y flaenaf, ac raai ei tìiestun yn
unig ydoedd Solomon (adn. 1, 20) ; tra y cyduna yr olaf

yn vre\\ âg ail-adeiladiad y deml a gwyliadwriaeth Jeru-

salem ar ol dychweliad yr luddewon o gaethiwed Babilon

nac âg amserau heddychlon Soloraon. 3. Priodolir tair

ar ddeg i Asaph, yr hwn cedd bencerddor Daíydd—sef,

1. a lxxiii.-lxxxiii.; ond mae amryw o'r rhai hyn, megis
]xxiv. lxxv. lxxvi. lxxix. lxxx. lxxxi. ac lxxxiii., ag y
gellir amheu a ddarfu iddynt gael eu cyfansoddi gan
Asaph. Nid ydynt yn cyduno âg amserau Dafydd a
Solomon, pan yr oedd cenedl Israel wedi cyrhaedd banau
uchaf ei gallu a'i llwyddiant. Yraddengys i rai o honynt
gael eu hysgrifenu pan yr oeddynt mewn cyflwr isel a
chystuddiedig. Gellir sylwi hefyd y gallasai y teitl gael

ei gyfieithu yn fwy priodol efallai yn 'Psalm i Asaph'

—

h.y., i gael ei rhoddi i Asaph i gael ei chanu neu ei

chwareu gauddo fel arweinydd gwasanaeth y tabernacl

(1 Cron. xvi. 4, 5, 7), nag yn Psalm gan Asaph. 4. Pri-

odolìr un ar ddeg i feibion Corali—sef, xlii. xliv.-xlix.

. lxxxiv. lxxxv. lxxxvii. lxxxviii. ; ond gellir gwneud yr
un sylwadau mewn pethynas iddynt ag a wnaethom ar y
rhai briodolir i Asaph. Yn wir yn y C. C. gelwir hwynt
yn Psalmau 'i feibion Corah;' ac nid yw yn hawdd
meddwl taw cynyrch riifer o feddyliau ydyw cyfansodd-
iadau raor fyrion. 5. Priodolir un (lxxxix) i Ethan yr
Ezrahiad, yr hwn oedd yn byw yn nlieyrnasiad Dafydd
(1 Cron. XV. 17, 19); ond nis gall y darìuniad a gynwys
o'r trychinebau oeddynt wedi syrthio ar deulu Daíydd

gyfeirio at ei amserau ei hun neu rai ei fab Solomon.
Khaid y cyfeiria at amser diweddarach, pan yr oedd
crugiau o drj'chinebau wedi disgyn arnynt—ac hyd yn od
raor ddiweddar efallai ag amserau y gaethglud. 6. Un,
(xc.), yr hon a elwir ' Gweddi Moses, gwr Duw,' a
pha un ai yn gy wir neu beidio, derbynir y traddodiad yn
gyffredinol. A thybied iddi gael ei hysgrifenu ganddo
ef, prin mae yn debygol y gwnaethai efe ei hun osod y
fath deitl o'i blaen. Yr ydym yn amheus pa un a ydoedd
oes dyn yn ei amser ef wedi ei chwtogi i'w hyd presenol:

'Yn nyddiau ein blynyddoedd y mae deng mîynedd a
tliri ugain, ac os o gryfder y cyrhaeddir pedwar ugain

mlynedd,' &c. (adn. x.) Bu Moses ei hun byw hyd nes

yn 120 ralwydd oed, ei frawd Aaron hyd 123, a'i gan-
lyniedydd Josua liyd 110 (Num. xxxiii. 39; Dent. xxxív.

7 ; Jos. xxiv. 29).

Er y tueddir ni i feddwl na chafodd y Psalmau â pha
rai y mae yn gysylltiedig enwau Solomon, Asaph, meib-
ion Corah, ac Ethan yr Ezrahiad, eu hysgrifenu ganddynt,
etto nid yw ond teg dweud taw yr un particle a arferir

mewn cysylltiad â hwynt ag a ddefnyddir am Dafydd yn
nheitl Psalmau eraill.

Gan bwy yr ysgrifenwyd y Psalmau a briodolir i

Moses, Solomon, Asaph, a'i gyd-gerddorion, a thybied

na chawsant eu hysgrifenu ganddynt hwy, nid ydym yn
barod i ddweud ; ond nid yw yn anhebygol taw Dafydd
oedd awdwr rhai, os nad llawer o honynt.

Mae hanner cant arall o Psalmau y rhai ni phriodolir i

un awdwr neillduol—sef, Ps. i. ii. x. xxxiii. xliii. lxvi.

lxvii. lxxi. xci.-c. cii. civ.-cvii. cxi.-cxxi. cxxiii. cxxvi.

cxxviii.-cxxx. cxxxii. cxxxiv.-cxxxvii. cxlvi.-cl. Mae yu
debyg i rai o honynt gael eu hysgrifenu gan Dafydd
(cydm. Ps. cv. 1-15 a xcvi. 1-13, â 1 Cron. xvi. 7-33).

Perthynai rhai o honynt efallai i amser diweddarach,

megis Ps. cxxxii. ; rhai i amser y caethiwed, megis Ps.

cxxxvii. ; neu hyd yn od i amser ar ol y dychweliad o

Babilon, megis Ps. cü. a cxxvi.

Mae y cwestiwn o gyfeiriadau y Psalmau at y Messiah
yn un o gryn anhasder. Nid oes un amheuaeth na
chyfeiria rhai o honynt atto. Dywed ein Harglwydd
hyny yn bendant :

' Bod yn rhaid cyflawni pob peth a

ysgrifenwyd yn nghyfraith ]\Ioses, a'r prophwydi, a'r

Psalmau am danaf fi' (Luc xxiv. 44); a chymhwysa yn
amlwg atto ei hun Ps. cx. (Luc xx. 41-44), heb sôn am
adnodau eraiU yn y T. N. Gwna Uawer, fodd bynag,
ddeongli y Psalmau yn gyffredinol fel rhai a gyfeiriant

atto ef ei hun yn gyntaf neu yn ail ; ond er yr ymddengys
hyn yn gwisgo agwedd crefyddoldeb, nid ydyw ddim
amgen na chymeryd peth yn ganiataol heb resymau
digonol, a dygai i mewn egwyddor laes iawn o espouio

gair Duw. Mae Uawer o honynt mewn gwirionedd yn
gwbl anghymwysiadol at y Messiali, ac nis gall dim íod

yn fwy annaturiol na'r raodd y raaent wedi cael eu cym-
hwyso felly. Mae esponwyr eraiU wedi rhedeg i'r eithaf-

ion gwrthwynebol, ac yn gwadu cyfeiriad adnodau at

Grist y rhai yn sicr a fwriedid i fod yn gymliwysiadol
atto. Mae yn rliaid, fodd bynag, cydnabod ei bod yn
anhawdd iawn i benderfynu pa un a wna rhai adnodau
gyfeirio atto, gan fod y profion o hyny yn rahell o fod

yn eglur a phenderfynol. Mae Uawer yn meddwl pan
fyddo adnod o Psalm yn cael ei choffhau yn y T. N.
mewn cyfeiriad at y Messiah, y prawf hyny fod yr holl
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Psalm yn gymhwysiadol atto. Cymliwysir hwynt yu
anil efallíii mewn tfordJ o gyfaddasiadau. Efallai nad
oes un Psalm yn cael ei choô'hau yn fwy ainl yn y T. N.

mewn cysylltiad â'u Harglwydd na Ps. lxix (cydm. adn.

i â loan XV. 25 ; adu. 9 â loanii. 17; adn. 21 â Matt.

xxvli. 34 ; adn. 21 â loan xix. 28-30 ; adn. 25 â Act.

i. 20 ; adn. 9 â Ilhuf xv. 3); ond yr ydym yn golygu nas

gelUr cyfrlf yr adroddiadau hyu ond fel cyfaddasiadau

;

ublegid uid yw hoU rediad y Psalm yn ymddangos yn
ddarluniadol o'r Messiah, ac y mae adn. 5 yn gwbl
anghymwysiadol :

" O Uduw, ti a adwaenost fy ynfyd-

rwydd, ac uid yw fy nghamweddau guddiedig rhagot.'

Er y tybir fod adn. 21 yn cael ei chymhwyso atto gau yr

efengylwyr, etto mor wahanol ydyw yspryd adnodau
22-28 oddiwrtli y weddi a weddiwyd gan ein Hargiwydd
(Luc xxiii. 34). GelUr gwneud yr un sylwadau mewn
perthynas i Ps. xli. 9 (gwel adn. 4, 8, 10) wedi eu cyd-

maru â loau xiii. 18, a Ps. cix. 8 wedi eu cydmaru â

Act. i. 20. [QuoTATiONS o'r Hen Destament yn y
Newydd.]
Mae anhawsder mawr hefyd gyda golwg ar gymeriad

melldithiol rhai o'r Psalmau. Mae amryw gynlluuiau wedi
cael eu mabwysiadu er cysoui y cyfryw aduodau â rhanau
eraiU o'r Ysgrythyr, yn enwedig y T. N. ; ond nid ydym
wedi taro wrth un ag sydd yn foddhaol. Yr ydym yn
meddwl mai gwell ydyw addef yr anhawsder yn onest,

na cheisio twyllo ein hunain ac eraill âg esponiad an-

nigonol aruo.

PUBLI'CAN, casglwr y trethi Ilhufeinig, neu y cyllid

cyhoeddus. Yr oedd dau ddosparth o Te\m'at, neu buhli-

canod. Yn mhlith y Ilhufeiuiaid rhentid y trethi neu y
cyllid cyhoeddus, ac yr oedd y íîarmwyr-cyffredin yn
talu swm peuodol i'r llywodi'aetli am y fraint o gasglu

trethi dosparth o wlad. Perthynai y rhai hyn yn gy-
ffredin i radd y marchogion, neu o'r hyn lleiaf yr oeddynt
yn bobl o gyfbeth ac urddas. Y dosparth arall oedd y
casglwyr danynt, y rhai a grynhoeut y trethi a'r tollau

wrth byrth diuasoedd, porthladdoedd, a'r ffyrdd cy-

hoeddus, pontydd, &c. Yr oedd y rhai hyn yn bersonau

o'r radd gymdeithasol iselaf ac o'r cymeriad gwaethaf, ac

yu orthrymus iawu yn eu gofynion. Un o'r dosparth

cyutaf efallai ydoedd Zaccheus
;
gelwir ef yn ap)(iTe\cev)]í

{pen publican), 'ac yr oedd yn gyfoethog' (Luc xix. 2).

Ymddengys o'r tu arall, taw un o'r ail ddosparth ydoedd
Matthew, oblegid pan y galwyd ef gan ein Harglwydd
' yr oedd yn eistedd wrth y doUfa ;' ond priu yr yni-

ddengys ei fod yn dlawd, oblegid dywed Luc wrthym
iddo ' wneud gwledd fawr yn ei d, ac yr oedd tyrfa

f'awr bublicauod ac eraill, yn elstedd gyda hwynt ar y
bwrdd' (Luc v. 27-29). Mae yn amlwg taw luddewon
oedd y ddau (xix. 9).

Yr oedd y publicanod yn atgas iawn yn nghyfrif yr
luddewou. Dirmygid a chaseid hwyut ar yr vm pryd
ganddynt. Cydgyfarfyddiad tri pheth a dueddai i wneud
y swydd yn arbenigol o atgas yn eu golwg : 1. Yr oedd
talu teyrnged nid yn unig yn gam â'u pocedi, ond yn
anfri ar eu cenedl ; oblegid edrychent arnyut eu hunain
nid yu unig fe.l wedi eu geni yn rhydd, ond, oblegid eu
bod yn bobl ddewisedig Duw, ystyrient eu hunain yn
rhagorach na hoU genedloedd eraili y ddaiar. Ymos-
tyugent i lywodraeth y Rhufeiniaid gyd âg anewyllys-
garwch ac annyoddefgarwch mawr ; ac yr oedd goríbd

talu teyrnged iddyut yn brawf parhaus ac amlwg o'u

darostyngiad ganddynt. 2. Yr oedd y personau a lanw-
ent swydd publicanod yn gyffredin yn orthrymus, ac yn
arfer llawer o drais, oblegid gan eu bod wedi cymeryd at

y trethi fel ffarm, codent y trethi ar y tlodion, ac a'u

myuent heb ddangos trugai-edd, fel y galluogid hwynt
i dalu eu rhent a gwneud enuill trwyddynt. Gwnai
yr amgylchiad fod dau ddosparth o gasglwyr trethi

—

y ffarmwyr-cyffredin a'r is-gasglwyr—yn debygol fawr
fwyhau y drwg. 3. Os dygwyddai y publicanod fod yn
perthyn i'w ceuedl eu huuain, fel mae yn debygol yr
oodd yr is-gasglwyr yn gyffredin, gwnai hyn ychwauegu
yn fawr eu casineb tuag attynt. Gan eu bod yn ngwas-
anaeth meistri Bhufeiuig, yr oedd o angenrheidrwydd
l.iwer ü gyfeiUach ac ymwueud rhyngddynt â chenedl-

oedd, yr hyn a ystyriai yr luddewon yu anghyfreithlon

a ffiaidd ; ac er eu bod yn luddewon eu hunain, gwasgent

y trethi Rhufeinig oddiwrth eu brodyr, ac wrth wneud
hyny ymddangosent fel pe yn cydymgyngreirio â'r lihuf-

eiuiaid i gadw eu cenedl eu hunain mewn caethwasaeth.

At yr atgasrwydd hwn o du yr luddewon at y publi-

canod y cyfeiria ein Harglwydd pan yn sôn am droseddwr
mor ystyfnig yr hwn nis gellid ei ddwyn i deimlad o'i

bechod gan na cheryddon anghyhoeddus na chyhoeddus.
Dywed, ' Bydded. i ti megis yr ethnig neu y publican

'

(Matt. xviii. 17). Yn mhlith yr luddewon ymddeugys
fod y geiriau ' publicanod a phechaduriaid ' yn ymadrodd
cyffredin i ddynodi y cymeriadau gwaethaf a mwyaf
atgas (Marc ii. 15, 16). Bwrid ef fel aufri ar ein Har-
glwydd ei fod yn ' gyfaill publicanod a phechaduriaid

'

(Matt. xi. 19); ac y mae yntau, o'r tu arall, yu dangos y
teimlad cyfl'redinoi a ttynai gyda golwg arnynt pan y
dywedodd wrth yr arch-offeiriaid a'r ysgrifenyddion yr
'âi y publicanod a'r putteiniaid i mewn i deyrnas Duw
o'u blaen hwynt' (xxi. 31). Dynodai loan Fedyddiwr
gymeriad gorthrymus y publicanod pan, mewu attebiad i

gwestiwn a ofynodd uu o honynt iddo, y dywedodd, 'Na
cheisiwch ddim mwy nag sydd wedi ei osod i chwi ' (Luc
iii. 12, 13): a dangosai Zaccheus o'r hyn lleiaf y teimlad

cyffredinol pau ddywedodd, ' Os dygais ddim o'r eiddo

ueb trwy gam-achwyn, yr ydwyf yn ei dalu ar ei bedwer-
ydd ' (xix. 8). Dywedir y gofynai y cyfreithiau Rhuf'-

einig i bublican, os ceid ef yn euog o arfer trais, i

ddychwelyd pedwar cymaint y swm a gymerasai trwy
gam-achwyn.
PUB'LIUS (o TTpcûToç), penaeth ynys Melita ar amser

llongddrylliad Paul arui, yr hwn a'i derbyniodd ef a'i gyd-
fordeithwyr, ac 'a'u llettyodd dridiau yn garedig,' a thad

yr hwn a iachaodd Paul yn wyrthiol ' o gryd a gwaedhf,'

oddiwrth y rhai y dyoddefai ar y pryd. Mae Grotius wedi
cael gafael ar heu argraph oddiwrth yr hon yr ymddengys
y rhoddid y teitl TrpToç, neu benaeth, i lywodraethwr yr

}nys hon, ac felly y defnyddir ef yma gan Luc gyd â'i

ddull cywir arferol a phriodol o adrodd pethau (Dod-

dridge, in loc.)

PtJL, brenin cyntaf Assyria a enwir yn yr Ysgrythyr.

Goresgynodd Ganaan, a thrwy anrheg o 1000 o dalentau

ariau perswadiwyd ef gan Menahem i alw ei filwyr yn
ol, a chydnabod teitl y tywysog drygiouus hwnw (2 Bren.

XV. 14, 16-20); ond pwy ydoedd, nid yw y dysgedigion

ddlm yn cydweled mewn perthynas i hyny. Mae Usher,
RoUin, Cahnet, a Prideaux yn meddwl mai tad Sardana-
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palus ydoedd ; ac nid jw Patrick yn Uai cadarn yn ei

dyb taw yr un ydoedd a Baladan neu Belesis y Caldeaid,

Mae Syr Isaac Newton, ac awdwyr yr Unersal Histonj,

yn ei gyfrif yn sylfaenydd cyntaf yrnerodraeth Assyria.

Mae ei enw yn air Assyriaidd pur, heb y mymryn Ueiaf

o briod-ddull y Caldean, ac yn amlwg yn rhan o'r cyfan-

sodd-eiriau Tiglath-pul-assur, Nebo-pul-assur, a Sardan-

a-pukis, ei gaulyniedyddion.

PUNT. Mae y gair hwn yn cael ei ddefnyddio yn

anmhriodol fel cyfieithiad o maneh mewn Uawer o adnodau

yn yr H. D., ac o Mva yn yr un Newydd. [Maneh.]
Cyfrifir y gair Groeg \rrpa yn gyfystyr a'r Lhidin lihra,

yr hwn a arwydda bwys o bwysau ; ond gwnai y litra

amrywio mewn gwahanol wledydd, a gwerthid gwahanol

fathau o nwyddau yn ol Utra y wlad o ba un eu dygwyd.
Yr oedd y libra Bhufeinig yn gynwysedig o 12 wns, ac

yn agos yr un bwysau a 12 wns avo{rdupoise (Adatn,

Bom. Ant. 454 ; Robinson, Gr. Lex. 482 ; Parkhurst, Or.

Lex. 401 ; Jahn, Bib. Ant. 60). Hyd yn od yn ein

gwlad ein huiiain mae genym bwysi o wahanol bwysau a

gwerth
;
pwys Troy, yn gynwysédig o 12 wns ; a phwys

avoirdupoise o 16 wns. Mae geuym hefyd y pwys punt,

yn gynwysedig o 20s., yr hwn a gymer rhai yn eu han-

wybodaeth aui yr hyn olygir yn nameg y punnoedd (Luc
xix. 12-27). Mae yn gwestiwn pa un ai gwell fuasai

defnyddio y ddau air gwreiddiol

—

nianeh yn yr H. D. a

mna yn y T. N. yn anghyfiaith—na chynyg eu cyfieithu.

PUTE'OLI, dinas yn Campania yn Italy, ac o gylch

wyth miUtir ar y gogledd i Naples. Derbyniodd ei heuw,
mae'n debygol, oddiwrth y nifer mawr o ífynouau a geir

yn y gymydogaeth. Yr oedd yn un o gyrchleoedd dewis-
edig y Bhufeiniaid ar gyfrif ei fíynonau mwnawl a'i

baddau cynnes. Yr oedd yn ddinas o'r radd uchaf, a
chariai yn mlaen fasnach fawr, yn enwedig âg Alexandria
yn y Dwyrain. Amddiíîÿnid y porthladd gan fôr-argae,

ar yr hwn y safai y goleud, ac o fewn yr hwn yr angorai
Uongau. Mor afaelus ydyw y concrete a ddefnyddiwyd i

wneud yr adeilad yma fel y mae y dadfail perfíeithiaf o
nn hen borthladd Hhufeinig sydd yn bod. Yrna y cafodd
Paul frodyr pan ar ei daith fel carcharor i Rufain, ac yr
arosodd gyda hwynt saith niwrnod (Act. xxviii. 1 4). Nid

yw PuzzuoU, fel y gelwir y Ue yn bresenol, ond tref ddi-
bwys, trigoUon yr hon a ddilynant yn gyfíredin yr alwed-
igaeth o bysgota (Conybeare, xi. 363).

PUTTAIN, yw— 1. Un a wna oddiar drythyUwch neu
elw roddi ei chorph i anniweirdeb ; a phutteiniwr yw un
ag sydd yn ymwneud yn anniwair â hi. Yrnddengys y
cyfrifid gynt y bennywaid a gadwent inns, neu dafarnau,
yn gyfí'redin yn butteiniaid ; ac feUy daeth tafarn-wraig
a phuttain i fod yn gyfystyr. Mae putteiniaid yn fuan yn
coUi pob teimlad o wyleidd-dra a chywilydd, ac y maent
hyd yn od yn Uithro gwrrywaid i'w cymdeithas lygredig
(Jer. iii. 3 ; Diar. v. 7).

Mae putteindra, aflendid, neu anUadrwydd, yn cynwys
pob math o anniweirdeb rhwng gwrrywaid a bennywaid,
pan heb briodi, neu odineb pan fyddo un neu y ddau yn
briod ; neu losgach, pan y maent yn berthynasau rhy
agos i'w gilydd (Gen. xxxviii. 24 ; 1 Cor. v. 1 ; Gal.

V. 19). Mae y pechod hwn, gan nad pa mor Ueied
sylw wneir o hono, yn un mawr iawn. Dianrhydedda
a dinystria y corph (Job xxxi. 9-12 ; Diar. v. 11 ; 1 Cor.

vi. 18). Dyg staen annileadwy ar y cymeriad (Diar.

vi. 33). Mae yn twyUo y gydwybod, ac yn ei gwneud
yn ddideimlad, a chaleda y galon i gymaint graddau fel

mai nid aml mae personau euog o hono yn cael gras i

edifarhau o'i blegid (Hos. iv. 11 ; Diar. ii. 19 ; Preg. vii.

26 ; Dat. xxii. 11). Mae yn agor y drws i bob math o
annuwioldeb a drygioni (Diar. v. 12-14). Mae yn gwneud
personau yn agored i ddigofaint Duw yn y byd hwn, yn
dwyn meUdith Duw ar deuluoedd a chenedloedd, ac yn
gyfíredin yn glanio dynion mewn trueni tragywyddol

(Diar. vii. 26, 27 ; ix. 18 ; Hos. iv. 1-3 ; Rhuf i.

24-29 ; Eph. v. 3-6 ; Dat. xxi. 8), Er mwyn
gochelyd y cyfryw bechodau gwaradwyddus mae
yn ofynol bod yn unedig â Christ, a chael sant-

eiddiad trwy ei yspryd (1 Cor. vi. 10, 11); byw
dan deimlad dwfn o santeiddrwydd a hoUwybod-
aeth Duw, ac o'r farn a fydd (Gen. xxxix. 9

;

Heb. xiii. 4); gochelyd cymdeithion ysgafn a
tlirythyU, a phob math o wisgoedd anmhriodol
(Diar. V. 8, 9); bod yn ddiwyd gyda masnach
gyfreithlon (Gen. xxxiv. 1, 2 ; 2 Sam. xi. 21), a
phriodi, os yn angenrheidiol a phriodol, a meithrin
serchiadau Cristionogol yn y cyflwr priodasol

(l Cor, vn. 2, 9 ; Diar. v. 15-19).

2. Y cyfryw rai a wnant, yn groes i gyfamod
neu brofíes, wrthgiUo oddiwrth wir addoUad a
gwasanaeth Duw. Darlunir yr luddewon fel

X putteiniaid a godinebesau, oblegid iddynt, wrth
ymadael â Duw, butteinio eu huuain i ddibyniaeth
ar yr Assyriaid, yr Aiphtiaid, a'r Caldeaid, ac
eraiU, yn Ue Duw, ac efelychu eu heihm-addol-

iaeth. Mae hon yn fíìgur-ymadrodd a ddefnyddir yn aml
gan y prophwydi, yn enwedig mewn cyfeiriad at eilun-

addohaeth (Jer. iii. ; Ezec. xvi. xxiii.; Hos. i. 11). Gelwir
teyrnas y Pab y ' buttain fawr,' ' mam putteiniaid, a

.

fíìeidd-dra y ddaiar,' oherwydd ei gwrthgihad a'i heihm-
addohaeth eithaf hysbys, a'i gwaith yn Uithio eraiU atti

;

a gelwir y cyfryw wrthgiUad yn anUadrwydd, putteindra,

neu odineb (Dat. xvii. xix. 2). PutteinUyd yw— 1. Ym-
roddi i anlladrwydd neu odineb (Diar. vi. 26). 2. Wedi
ymroddi i eilun-addoUaeth a gwrthgiUad oddiwrth Dduw
(^Ezec. vi..9).
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PWE.S, côd bychan i gario arian ynddo, a'r hwn yr
arferid ei ddodi yn mhlygiadau gwregysau gwrrywaid
(Matt. X. 9). Gwarafunodd Crist i'w ddisgyblion gario

pwrs neu ysgrepan, i ddynodi eu dibyuiaeth parhaus

ar Dduw i ddiwallu eu angenrheidiau beunyddiol (Luc

xxii. 35).

PYDEW, cronfa dwfr o waith celfyddyd ; ond defn-

yddir y gair hefyd, yn enwedig yn y cyficithiad cyíFredin,

am ífrydiau naturiol o ddwfr (Gen. xvi. 7, 1 4 ; Exod. xv.

27). Yn Nghanaan a rhanau eraiU o'r Dwyrain, lle

y disgyn y gwlaw yn afreolaidd iawn—misoedd yn myned
heibio weitliiau heb wlaw—mae o bwys mawr i wneud
pydewau. Mae y pwys a berthynai i fìynonau yn cael ei

ddangos gan yr ymrysonau rhwng gweision Abraham a

Isaac o un tu, a gweision Abimelec a'r Philistiaid, ar y
tu arall (Gen. xxi. 25, 30, 31 ; xxvi. 15, 18-23, 25, 32,

33). Ymddengys oddiwrth ystori Rebeccah yr arferai y
bennywaid, yn enwedig merched y teulu, fyned i'r pyd-
ewau i dynu dwfr er gwasanaeth y t ; taw yr hwyr
oedd amser gwneud hyny, ac y gellid eu gweled yn
myned ac yn dyfod â'r ystên ar eu braich (xxiv. 11-15).

Fel yr oedd Saul a'i was yn esgyn y bryn i chwilio am
Samuel, 'cawsant lancesau yn dyfod allan i dynu dwfr,

ac a ddywedasant wrthynt, ' A yw y gweledydd yna ?

'

(1 Sam. ix. 11). Jeremiah, pan yn darlunio sychder
arswydus yn ngwlad Judea, a cîdywed: ' Eu boneddigion
a hebryngasant eu rhai bychain i'r dwfr : daethant i'r

ôbsydd, ni chawsant ddwfr ; dychwelasant â'u llestri

yn weigion : cywilyddio a gwladeiddio a wnaethant, a
chuddio eu penau' (xiv. 3). Gorchwyl gwragedd yn
bresenol yn Mhalestina yw myned i'r Ifynonau i dynu
dwfi'. Dr. Robinson, pan yn cyfeirio at íFynon Zorah,

Ile genedigaeth Samson, a ddywed :
' Fel yr oeddem yn

myned heibio, darfu i ni oddiweddyd dim llai na deu-

ddeg o fennywaid yn lluddedu i fynu i'r pentref, a phob
un âg ystên o ddwfr ar ei phen' (llobinson, Bes. iv. 154).

Ymddeng}'s fod pydewau yn yr hen amser yn cael eu
dal fel meddiaut cyíFredin, a defnyddid moddion i sicr-

hau iawnderau y pleidiau a'u dalient neu a honent hawl
iddynt, fel na chymerent fantais ar y Ueill, ac e&IIai hefyd

er mwyn rhwystro eraill i wneud defnydd o honynt.

Pan ddaeth Jacob 'i wlad meibion y Dwyrain, efe a

edrychodd ac wele bydew yn y maes, ac wele dair dde-

adell o ddefaid yn gorwedd wrtho : oherwydd o'r pydew
hwn y dyfrhaent y deadelloedd; a chareg fawr oedd ar

enau y pydew. Ac yno y cesglid yr holl ddeadelloedd
;

a hwy a dreiglent y gareg oddiar enau y p^ydew, ac a

ddyfrhaent y praidd : yna y rhoddent y gareg drachefn

ar enau y pydew yn ei lle.' Jacob pan ddaeth attynt,
' a ddywedodd wrthynt, Wele etto y dydd yn gynnar,

nid yw bryd casglu yr anifeiliaid : dyfrhewch y praidd,

ac ewch, a bugeiliwch. A hwy a ddywedasant, Ni allwn

ni, hyd oni chasgler yr hoU ddeadelloedd, a threiglo o

honynt y gareg oddiar enau y pydew; yna y dyfrhawn

y praidd. Tra yr oedd efe etto yn Ilefaru wrthynt, daeth
Ptahel hefyd a'r praidd oedd eiddo ei thad, oblegid hi

oedd yn bugeilio. Yna nesaodd Jacob, ac a dreiglodd y
gareg oddiar enau y pydew, ac a ddyfrhaodd braidd

Laban brawd ei fam' (Gen. xxix. 1-10).

Yn Arabia a Ilefydd eraill mae yn arferiad, yn ol

Chardiu, i gau a chuddio eu ífynonau dwfr rhag i'r tywod
a gyflfroir gan y gwyntoedd eu Ilanw. Gall hyn efallai

esponio y rheswm paham y cuddid genau y pydew â
chareg, a'u gofal i beidio eu gadael yn agored un amser,
oud i aros i gasglu yr holl ddeadelloedd ynghyd cyn ei

hagor, ac yna, wedi tynu cymaint o ddwfr ag oedd yn
eisiau, ei chau hi yn vuiiongyrchol drachefn. Mae Chardin
yn rhoi ar ddeall i ni yr adwaenai efe ffynonau, neu
bydewau dwfr, a gaent eu cloi yn y Dwyrain ; ac os na
chloid hwynt, fod rhyw un person yn gymaint o fedd-
ianydd arnynt fel na feiddiai neb agor ífynon neu bydew
ond yn ei bresenoldeb. Gwelodd yn aml, medd ef, y
cyfryw ragofal yn cael ei gymeryd mewn amrywiol
barthau o Asia, oherwydd prinder dwfr yn y gwledydd
hyny. Cymhwysa y ffaith hon at yr hanes am Jacob yn
dyfrhau praidd liahel, gan dybied fod ganddi agoriad, ac
na chaniateid i'r bugeiliaid eraill ei hagor ond yn ei phre-
senoldeb hi (Harmer, Ohs. ì. 263, 265).

Ond nid golygfanau ymddygladau mor heddychol bob
amser ydoedd pydewau a'r hyn adroddir mewn cysylltiad

â Jacob a Rahel. Byddent yn aml yn achlysur cynen
ac ymryson rhwng y bugeiliaid. Pan ffôdd ' Moses rhag
Pharaoh, ac yr arosodd yn nhir Midian, efe a eisteddodd
wrth bydew. Ac i offeiriad Midian yr oedd saith o

ferched ; a'r rhai hyny a ddaethant ac a dynasant ddwfr,

ac a lanwasant y cafnau i ddyfrhau defaid eu tad. Ond
y bugeiliaid a ddaethant, ac a'u gyrasant ymaith

;
yna y

FFYNON JACUB.

cododd Moses, ac a'u cynorthwyodd hwynt, ac a ddyfr-

haódd eu praidd hwynt. Yna y daethant at Reuel eu
tad ; ac efe a ddywedodd, Paham y daethoch heddy

w

cyn gynted ? A hwy a attebasant, Aiphtwr a'n hachiib-

odd ni law y bugeiliaid ; a chan dynu a dynodd ddwfr
i ni, ac a ddyfrhaodd y praidd ' (Exod. ii. 15-19).

O'r gwerth osodid ar bydewau, neu fì}'nonau, mae
genym enghraifft yn y cynygiad a wnaeth yr Israeliaid i

frenin Edom pan ofynasant genad i baso trwy ei wlad.

'Attolwg, gâd i ni íyned trwy dy wlad : nid awn trwy
faes, na gwinllan, ac nid yfwn ddwfr un ffynon : prií-

ffordd y brenin a gerddwn : ni thrown ar y Ilaw ddehau
nac ar y Ilaw aswy, nes i ni fyned allan o'th derfynau di.'

A phan ddarfu y brenin nacau eu deisyfiad, gwnaethanî
hwy ei adnewyddu, gan ddywedyd :

' Ar hyd y brif-

ffordd yr awn i fynu ; ac os mytì neu fy anifeiliaid a

yfwn o'th ddwfr di, rhoddaf ei werth ef
; yn unig ar fy

nhraed yr âf trwodd yn ddiniwed ' (Num. xx. 17-19).

PYG, sylwedd o natur resm, a geir oddiwrth binwydd
a choedydd eraill perthynol i'r un teulu, ac yn cael ei

ddefuyddio yn helaeth i ddwbio Ilongau a chychod, er eu

diogelu rhag gollwng dwfr i mewn. Darfu i fam Moses
' ddwbio y cawell Ilafrwyn yn mha un y gosododd ei fam
ef â chlai ac â phyg' (Exod. ii. 3). Yr oedd y rhai hyn
gan hyny yn sylweddau gwahanol. [Am ystyr y gair

claì', gwel AsPHALTUS.] Mae yu anmhosibl dweud pa un
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ai y pyg a ddefnyddir genym ni ydoedd yr un y sonir

am dano yma. Nid yw yn anhebyg nas gallasai fod y
cynyrch metelaidd hwnw a elwir mimral pitch, yr hwn a

geid mewn rhai paithau o'r Dwyrain. ^lae pyg, fel y
gwyddis yn eithaf da, yn sylwedd llosgawl iawn, ac mae
yn debygol taw at gynyrch naturiol—h.y. p>!JO metelaidd

—y cyfeiria Esaiah pan y dywed am Iduinea : ' A'i hafon-

ydd a droir yn byg, a'i Uwch yn frwmstan, a'i daiar yn

byg Uosgedig' (xxxiv. 9). Yr unig adnodau eraiU lle

cyfarfyddir â'r gair yn yr H. D. ydyw y rhai a roddant

gyfarwyddiadau i Noah mewn perthynas i'r arcli :
' Pyga

hi oddifewn ac oddiallan â phyg.' Ond yma nid y geir-

iau Hebraeg a arwydda hijg sydd yn cael eu defnyddio.

Yr uu gair yw y ferf a'r rliagenw, a rhed y geiriau pan
gyfieithir hwynt yn Uytliyrenol, fel hyu :

' Cuddia hi

oddifewn ac oddiallan â ciiauad' (Gesenius, 411). Nid
ydym yn gwybod pa beth oedd natur y cauad. GaUasai

fod o wasanaeth i'w bygu oddiallan â phyg ; ond yn Ilai

priodol i'w bygu oddifewn â phyg.

PYSGOD, un ddosparthiadau mawrion creaduriaid ;

dosparthiad nad yw yn gofyn am un desgrifiad er ei

wneud yn ddealladwy i bawb. Gan fod i'r ddaiar a'r

awyr eu trigolion, felly hefyd y mae gan y dyfroedd.

Trigianir moroedd, llynoedd, ac afonydd gan bysgod.

Diau y gwneid defnydd boreu o honynt fel ymborth gan
ddyn. Enwir hwynt yn mhlith y creaduriaid ag oedd-

ynt i gael eu defnyddio yn fwyd yn y grant roddwyd i

Noah ar ol y diluw (Gen. ix. 2, 3); ond yr hanes cyntaf

am danynt yn cael eu defuyddio fel y cyfryw a gyfeiria

at yr Aipht : 'Côfyw genym,' meddai yr Israeliaid grwg-
nachlyd, 'y pys.^od yr oeddym yn eu bwytta yn yr Aipht
yn rhad' (Num. xi. 5). Ymddengys fod amlder o bysgod
yn y Nile (Exod. vii. 18-21 ; Ezec. xxix. 4, 5), a cheid

hwynt hefyd yn ddiau o Fôr y Canoldir, yn yr hwn yr

heidient (Ezec. xlvii. 10).

Diau i'r Israeliaid, ar ol ymsefydlu yn Nghanaan,
wneud defnydd o bysgod, er, yn ol cyfraith Moses, nad
oeddynt i fwytta dim ond y rliai yr oedd iddynt esgyli a

chen
;
gwaherddid pob math arall iddynt fel rhai aflan.

Mae genym gofia am Borth y Pysgod yn Jerusalem cyn

y caethiwed (2 Cron. xxxiii. 14 ; Seph. i. 10), ac ar ol y
caethiwed (Neh. iii. 8 ; xii. 39). Dywed Nehemiah
hefyd, ' Y Tyriaid hefyd oedd yn trigo ynddi, ac yn
dwyn pysgod, a phob peth oedd werthadwy, y rhai yr
oeddynt hwy yn eu gwerthu ar y Sabbath yn Je-rusalem'

(xiii. 1 6). Ond ceid pysgod nid yn unig o Fôr y Canol-
dir, ond hefyd o Fôr Galilea, ac o'r lorddonen ac afonydd
eraill y wlad. Pysgod dyfroedd ffres yn benaf fyddai y
•rhai hyn. Yr oedd amryw o ddisgyblion ein Harglwydcl,
megys Pedr ac Andreas, lago ac loan, yn bysgodwyr, ac
yn dilyn eu galwedigaeth ar Fôr Galilea, a mwy nag
unwaith dan gyfarwyddyd eu Meistr dwyfol, pan y dal-

iasant lawer iawn o bysgod (Matt. iv. 18-22; loan xxi.

1-8, 11; Luc V. 1-10).

Q

gUOTA'TIONS'* o'r Hen Destament i'r Newydd.
Cyfarfyddir â Uawer o quotations o'r H. D. yn y T. N.,

* Yr jdwyf wedi dewis defnyddio y çair liwn yn anghiffiaüh, gan y bydd yn fwy deall-

adwy na phe oyfieitbaswn ef yn ' adroddiadau,' neu ' ddyfyniadau.'

—

Cyf.

ac y niae wedi bod yn gwestiwn pa un a gawsant eu
cymeryd o'r Hebraeg gwreiddiol neu o'r cyfieithiad Groeg
a elwir y Septuagint. Mae rhai beirniaid, ac yn eu plith

Jerome, yn gwadu i un o'r quotations yn y T. N. gael eu
cymeryd o'r Septuagint; mae eraill wedi dal iddynt
gael eu cymeryd i gyd o'r cyfieithiad hwnw; ond mae
y cyffredinolrwydd o ddysgedigion wedi dewis Ilwybr

canol, ac yn tnyntumiaw y gwnai eiu Harglwydd a'i

apostolion quoto weithiau o'r Hebraeg gwreiddiol, a
pluydiau eraill o'r cyfieithiad Groeg. Mewn gwirionedd,

cymerwyd eu quotations yn fwyaf cyfí'redin o'r Septua-
giût

; y mae rhai, ond ychydig mewn cydmariaeth, wedi
eu cymeryd o'r Hebraeg {Jour. Sac. Lit. January, 1852,

270; Horne, ii. 175). Mae rhesymau eglur dros hyn.

Er fod yn mhlith y dychweledigion cyntaf at Gristionog-

aeth nifer fawr o luddewon a berthynent i Balestina,

etto cenedloedd oedd corph mawr y dychweledigion, yn
gymysg â'r rhai yr oedd llawer iawn o luddewon a

anesid yn eu plith, ac fel hwythau yn siarad, neu o leiaf

yn deall, yr iaith Roeg. Yn ganlynol cafodd yr oll, neu
o leiiaf y rhan fwyaf o lyfrau y T. N. eu hysgrifeuu yn
ddechreuol yn yr iaith lioeg ; a chan yr ysgrifenent hwy
eu hunain yn yr iaith hono, yr oedd yn naturiol iddynt

wneuthur defnydd o'r Septuagint fel yr un mwyafhy-
gyrch i'r rhai a ddefnyddient ei iaith fel eu mam-iaith,

neu o leiaf fel un yr oeddynt yn g^mefin â hi. Nis gall-

asai Groegwr, heb fod yn hyddysg yn yr iaith Hebraeg,

ddeall neu brisio quotation wedi cael ei gymeryd yn un-

iongyrchol o'r Ysgiythyrau Hebraeg. A jjhe buaseut

wedi rhoddi cyfieithiad newydd, ac hyd yn od un gwell

yn ol yr Hebraeg, etto nis gallasai wybod pa ran a fwr-

iadent goffhau. Nid oedd yr Ysgrythyrau y pryd hyny
wedi cael eu rhanu i benodau ac adnodau ; a chan taw y
geiriau eu hunain oedd yr unig gyfarwyddyd er cael

alian unrhyw ran, buasai cyfnewidiad yn y darlleniad

cyffredin yn eu gadael mewn cwbl anwybodaeth ynghylch

y fan yr oedd y dyfyniad i'w gael. Ond gallasai ajjpelio

ar unwaith at y cyfieithiad Groeg o'r Ysgrytliyrau, a

theimlo grym y quotation a gymerasid o hono. Yn
gaulynol gwnai ysgrifenwyr y T. N. quoto yn gyffrediu o

gyfieithiad adnabyddus, yn hytracli nag o'r copi gwreidd-

iol adnabyddus; gan warantu felly y casgliad pwysig

nad yw awdurdod yr Ysgrythyrau fel gair Duw yn gyf-

yngedig i'r ieithoedd gwreiddiol yn mha rai y cawsant

eu hysgrifenu, ond fod cyfieithiadau o honynt i ieithoedd

eraill, os yn rhai cywir, yn cario yr un awdurdod a'r rhai

gwreiddiol cysegredig (Michaelis, Introd. i. 218).

Pan yn penderfynu pa un a wnaed y quotations o'r

Hebraeg gwreiddiol neu o'r cyfieithiad Groeg, mae o

bwys i ddal mewn côf y dylid yn y rhanau hyny Ile mae

y quotations yn cyduno mewn ystyr â'r ddau, ond yn y
rhai mae y geiriau yn un â'r Groeg, yr ydys i'w golygu

fel wedi cael eu cymeryd o'r iaith hono, ac nid o'r Hebr-

aeg. Pe buasent wedi cael eu cymeryd o'r Hebr'aeg mae
yn anmhosibl, oddieithr mewn rhanau byrion, gyduno
mewn geiriau á"r Septuagint. Nis gellir tybied y gwnai
un dau gyfieithiad wedi eu gwneud gau wahanol ber-

sonau gyduno felly. Mae yn amlwg, gan hyny, mai lle

bynag y ceir darn wedi ei quoto o'r H. D. yn cyduno â'r

Septuagint mewn geiriau, fod yn rhaid, yn ol natur y
peth, ei bod wedi cael ei gymeryd allan o'r cyfieithiad

hwnw. Gallwn gasglu mai felly y mae hi, hyd yn od
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paii nad yw y cyduniad yn berflaith. Mewn rliai darnau
mae y geiriau yr un ag yn y Septuagint, ond y mae y trefn-

iad dipyn yn walianol ; tra mewn eraiU mae y trefniad

yr un, ond fod un neu ddau o eiriau cyfystyr yn cael

eu defnyddio am yr hyn arferir gan y Deg a Thrugain.

Yn y cyfryw íanau, lle mae y gwahaniaeth mor fychan

a'r cydundeb mor fawr, mae genym le i gredu fod y
rhanau a quotir wedi cael eu cymeryd o'r cyfieithiad

Groeg {.Jonrn. Sac. Lü., January, 18.52).

Mae rhif y qt/otaü'ons yn y T. N. o'r H. D., yn ol Dr.

Davidson, yn 258 ; ond gan nad yw rhai o honynt ddim
ond ail-adroddiadau yn unig, a chan fod lle i arnlieu pa
un a ydyw darnau eraill yn qìtotaiíons, dichon fod y rhif

ycliydig yn llai (Horne, Tntrod. ii. 174).

Nid oes un flFurf-ymadrodd '''' mewn cysylltiad â qxiota-

tiom ag sydd wedi achosi cymaint o ddadleu a'r un a
amlyga gyflawniad prophwydoliaeth. Mewn llawer man
gall wneud hyny ; ond mewn manau eraill nid yw ond
esampl eghu- o'r egwyddor o gyfaddasiad y cyfeirir atti

yn awr, etto mewn rhai manau, efallai yn gyffredin, yn
amlygu tebygoh'wydd yn yr amgylchiad.
Nid oes braidd un adnod yn yr H. D. y cyfeirir atti

mor aml yn y T. N. ag Esa. vi. 9,10: ' Dos, a dywed
wrth ybobl hyn,Gan gìywed clywch, ond na ddeallwch;
a chan weled gwelwch, ond na wybyddwch. Brasâ galon

y bobl' hyn, a thrymlia eu clustiau, a chau eu llygaid

;

rhag iddynt weled á'u Uygaid, a chlywed â'u clustiau,

a deall â'u calon, a dychwelyd, a'u meddyginiaethu.'
Mae yn amlwg y cyfeiriai yn y geiriau hyn at bobl Judah
yn nyddiau Esaiah, a'u bod i gael eu gwirio yn ei wein-
idogaetli ei hun; nid ydyut yn taflu un olwg aryr amser
dyfodol, nac ar weinidogaeth unrhyw berson arall. Etto
ni gawn ein Harglwydd yn eu cymhwyso at luddewon
ei amser ef, ac mewn ffurf-yniadroddion a drosglwyddant

y drychfeddwl o gyflawniad prophwydoliaeth. Wrth
sôn am ei wrandawyr ei hun, dywed :

' Canys brasâwyd
calon y bobl hyn' (Matt. xiii. 14, 1.5). Cyfeiria at yr
adnod hon ar achlysur arall :

' Am hyny ni allent gredu,

oblegid ddywedyd o Esaias drachefn, Efe a ddallodd eu
Uygaid hwynt, ac a galedodd eu calon ; fel na welent â'u

Ilygaid, a deall u u calon, ac ymchwelyd o honynt, ac i

mi eu hiachau hwynt' (loan xii. 37-40). Mae Paul
hefyd, yn ei annerchiad dyddorol i'w gydwladwyr yn
Rhufain, yn coffhau yr adnod :

'Ac a hwy yn anghytuno
au gilydd, hwy a ymadawsant, wedi i Paul ddywedyd
un gair, mai da y Ilefarodd yr Yspryd Glân trwy Esaias y
prophwyd wrth ein tadau ni, gan ddywedyd, Dos at y bobl

yma, a dywed, Yn clywed y clywch, ac ni ddeallwch ; ac yn
gweled y gwelwch, ac ni chanfyddv,'ch : canys brasâwyd
calon y bobl hyn,' &c. (Act. xxviii. 25-27). Er y dywed
i hyn gael ei 'lefaru wrth ein tadau,' nid oes un amheu-
aeth na wnai geisio gwasgu hyn adref at gydwybodau a

chalonau ei wrandawyr ar y pryd fel peth cymhwysiadol
attynt hwy eu hunain. Mae yn rhaid taw mewn ffordd o

gyfaddasiad y cymhwysai ein Harglwydd a'i apostolion y
geiriau hyn yn Esaiah at luddewon eu hamserau hwy eu
hunain ; ac y mae y cymhwysiad, feddyliem ni, i gael ei

esponio ar yr egwyddor o debygolrwydd rhwng cymeriad

y bobl yn ei amser ef a'u hamserau hwythau.
Mae genym esampl gyflelyb yn Matt. xv. 7-9 : ' O

* * Megìs y mae yn ysgrifenedig,' &c.

efeacûi'îíiu oV ffurf-yinaílroctd.

' Fel y cyflawuid yr hyii a lefjtrwyil,' &c, Dyma

ragrithwyr,' medd ein Harglwydd, ' da y prophwydodd
Esaias am danoch chwi, gan ddywedyd, ' Nesâu mae y
bobl hyn attaf â'u genau, a'm hanrhydeddu â'u gwefusau

;

a'u calon sydd bell oddi wrthyf. Eithr yn ofer y'm
hanrhydeddant i, gan ddysgu gorchymynion dynion yn
ddysgeidiaeth.' Yn awr, wrth droi i Esa. xxix. 13, 14,

ni gawn y cyfeiria y geiriau hyn at bobl Israel yn ei

amserau ef ei hun. Nis gallwn, gan hyny, dybied taw
bwriad ein Harglwydd oedd awgrymu cyflawniad proph-
wydoliaeth, ond cyfaddasu y geiriau a wnaeth fel rhai

darluniol o luddewon ei amserau ef.

Wedi i'n Harglwydd ar achlysur arall lefaru Ilawer o

ddamegion, dywed yr efengylydd Matthew :
' Hyn oll a

lefarodd yr lesu trwy ddamegion wrth y torfeydd ; ac
heb ddameg ni lefarodd efe wrthynt ; fel y cyflawnid vr
hyn ddywedwyd trwy y prophwyd, gan ddywedyd,
Agoraf fy ngenau mewn damegion ; mynegaf bethau
cuddiedig er pan seiliwyd y byd ' (xiii. 34, 35). Yn awr,
er y liefara yr efengylydd am hyn fel cyflawniad o broph-
wydoliaeth, ac yn fwriadol felly, etto pan drown at Ps.

Ixxviii. 2, Ile ceir yr adnod y cyfeirir atti, cawn nad yw
yn brophwydoliaeth o gwbl, a llai fyth o fod yn broph-
wydoliaeth o'rhyn wnai y Messiah, pan ymddangosai yn
ein byd ni. Hanes ffeithiau ydyw—crynodeb o hanes
yr Israeliaid—o amser eu hymadawiad o'r Aipht hyd
deymasiad Dafydd. Nis gallasai dim fod, mewn gwir-
ionedd, yn fwy anhebyg i brophwydoliaeth.

Nis gellir gwadu nad oes anhawsder yn gysylltiedig

â'r quotatiom o'r H. D. a geir yri y T. N. Nid yw jt\

aml yn hawdd gwybod ar ba egwyddorion y gwna ysgrif-

enwyr y T. N. gymhwyso adnodau o'r H. D. at y matter'-

ion y cymhwysir hwynt ganddynt, ac hefyd y geiriau yn
mha rai y gwnant gymhwysiad o honynt, a'r modd y
rhesymant oddi wrthynt. Nid oes genym uu bwriad i

fanylu ar y pwnc hwn ; ond gwnawn ychydig sylwadau
arno.

Mae o bwys i sylwi taw Iiiddewon oedd lesu Grist a'i

apostolion, ac y gellid dysgwyl yn naturiol y gwnaent
feddwl ac ysgrifenu fel luddewon, a'u bod yn bobl Ddwy-
reiniol. Nid ydynt, gan hyny, i gael ea profi a'u barnu
wrth safon meddwl, siarad, ac ysgrifenu a gydnabyddir
yn mhlith cenedloedd Gorllewinol, ac yn enwedig cenedl-

oedd Gorllewinol y dyddiau presenol. Hyd yn od yn
ein gwlad ein hunain mae dull meddwl ac ysgrifenu y
dyddiau presenol yn gwahaniaethu yn íliwr oddiwrth yr
hyn ffynai yn y canrifoedd un a dwy ar bymtheg. Yn
yr amserau gynt, er enghraifft, gwnai awduron ddefnydd
o lawer iawn o ^notations Groeg a Lladin o awduron
eraill, yn enwedig rhai perthynol i'r hen amserau. Nid
ydym gan hyny i farnu ysgrifenwyr y T. N. wrth eih

safon ni. Mae yn rhaid i ni wneud aUowances dros y
dull feddwl, siarad, ac ysgrifenu a ffynai yn mhlith yr
hen luddewon. Mae hon yn ystyriaeth bwysig, ac ni

ddylid un amser golli golwg arni wrtli farnu y quotations

o'r H. D. a geir yn yr un Newydd. Ni wna esponio pob
anhawsder, ond hi wna esponio rhai, ac efallai y gwnai
esponio mwy pe byddem ni yn fwy cyfarwydd â'r dull ò

feddwl ac ysgrifenu yn mhlith yr hen luddewon. ' Heb-
reaid,' medd Di'. Sykes, ' oedd yr efengylwyr, ac ysgrif-

enasant fel y gwnai Hebi'eaid eraill. Ni chyfansoddasant
iaith o'u heiddo eu hunain, ac ni ddarfu iddynt ddefn-

yddio flurf-ymadrodd neillduol iddynt eu hunain, ond
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gwnaethant fel Hebi-eaid eraill, a dilynasant eu cynllun.'

Er mwyn eu deall, gan hyny, nid ydym i farnu meddwl
yr efengylwyr wrth swn ac ystyr cyíFredin geiriau yn ein

pHth eiu hunain ; ond mae yn oíynol i ni dreiddio i mewn
i ystyr ymadroddion luddewig, er gweled pa beth olygai

yr luddewon wrth yr ymadrodd hwn a'r llall, ac ar ba

egwyddorion y rhesyment. Mae yn ofynol edrych i

mewn i'w duU o siarad a quoto, yr hyn nis geUir ei

ddysgu ond oddiwrth ysgrifenwyr luddewig yn unig ; ac

er mor annaturiol y dichon iddynt ymddangos i ni, etto

mae yn rhaid i ni gymeryd eiu cyfarwyddo ganddynt, a

chanddynt hwy yn unig. Yn awr, mae yn amlwg oddi-

wrth esamplau aneirif fod y duU luddewig o ysgrifenu

yn gywir yr un fath a dull yr efengylwyr ; a gwnai
meistri y syuagog gymhwyso adnodau o'r H. D. mewn
ystyron pellenig a gwahanol iawn oddiwrth ystyr yr

awdwr gwreiddiol. Mae pob tudalen o waith pob rabbi

bron yn ein cynysgaethu âg englireiíFtiau o'r fath hyn.

Nid oedd llyfrau yr H. I). a'r T. N. wedi eu rhanu yn
yr hen amseroedd i'n penodau a'n hadnodau ni, yr hyn,

er yn ddrwg mawr ar lawer o ystyriaethau, a dry ahan
yn fanteisioi iawn er mwyn hyrwyddo cyfeiriadau at

ranau neiUduol. Nis gallasai y rabbiniaid gan hyny wrth
quoto neu gyfeirio at lyfrau yr H. D. enwi y benod a'r

adnod Ue yr oedd rhyw ran i'w chaei ; ond yn lie hyny
dethoient ryw brifair alian o bob dosran, gan gymhwyso

y gair hwuw at y dosran ei hun ; gan ddywedyd—yn Eii,

yn Soiomon, &c., pan yr ewyiiysiant ddyuodi y dosran

a gynwysai y rlian at ba un y cyfeirient. Fei liyn y
gwna líashi ar Hosea ix. 9, dywed :

' Mae rhai o'r farn

taw Gibeah Benjamin yw hon yn yr ordderchwraig '

—

ii.y., yr lion a enwir yn y dosran a gynwys hanes yr

ordderchwraig (gwei Barn. xix.) Mae y Mahometaniaid
yn diiyn cynliun cyfíeiyb wrth quoto ueu gyfeirio at ranau

o'r Koran. Mae genym esamplau o'r duii hyn o quoto

yn y T. N., megis yn Marc xii. 26 :
' Oni ddarlienasocia

chwi yn iiyfr Moses èTrî t^ç ^Úto^ (h.y., yn y hertlì) y modd
y iiefarodd efe wrtiio, gan ddywedyd,' &c. (Exod. iii.);

ac yn Bhuf xi. 2 :
' Oni wyddoch ciiwi pa betii mae yr

Ysgrytliyr yn dywedyd èv 'lí\la (h.y., yn nosran Elias)

am Eiias, pa fodd y mae efe yn erfyn ar Dduw yn erbyn
Israei,' &c. (1 Bren. xix.) Efailai y gwna hyn symud yr

anhawsder sydd wedi caei ei deimio yn gyífredin mewn
perthynaa i Marc ii. 26 : 'Pa fodd yr aetii efe i d Dduw
è-îTi A^iàOap Toû àp-)^iepéw,' yr iiyn a gyfieitha ein cyfieitii-

wyr ni ' dan Abiatiiar yr arch-oífeiriad ;
' ond yr hyn, yn

oi duii y rabbiniaid o quoto, a eliir ei ystyried yn arwyddo
'yn nosran Abiathar yr arcli-ofifeiriad,' gan i'r amgyicli-

iadau y cyfeirir attynt gyraeryd iie, nid yn amser arch-

offeiriadaeth Abiathar, ond ei dad Aliimeiec (1 Sam. xxii.

;

Michaeiis, Introd. i. 133).

Dyma un duil o quofo, neu gyfeirio, yn y T. N. Duii
mwy cyffredin na hyny ydyw cyfeirio yn gyffredinoi at

ryw ysgrifenwr neiilduoi, megis Moses, Dafÿdd, Esaiah,

neu Jeremiaii ; neu at lyfr neu iyfrau neiiiduoi, inegis y
gyfraitli, y propiiwydi, neu y Psaimau. Mae- genym un
engiiraifft at Psaim benodoi :

' Megis mae yn ysgrifen-

edig yn yr aU Psaim (Act. xiii. 33).

Gyda goiwg ar ranau o'r H. D. a ddygir i mewn i'r

T. N., mae gwalianiaetii i gaei ei wneud rliwng y rhai,

obiegid caei eu bentiiyca, a ddefnyddir fei geiriau yr
ysgrifenydd ei hun, neu mewn ffordd o gyfaddasiad at ei

bwnc, a'r rliai a quotir er profi rhyw atiirawiaetli ueu
fei c^'flawniad prophwydoiiaeth.

Pan yr ydym yn gynefin â iiyfr oherwydd ei ddariien

yn fynych, mae yn naturiol i'w eiriau a'i ymadroddion
daro ein meddwi wrth siarad ac ysgrifenu, weithiau yn
gysyiltiedig âg adgof am y man y cyfarfuasom â hwy,
ac ar brydiau eraiii heb i ni feddwi dim am hyny. Yn
ganiynol gaiiesid dysgwyi y buasai ysgrifenwyr y T. N.
yn barod i ddefnyddio geiriau ac ymadroddion yr H. D.,

y iiyfr yr oeddynt fwyaf cynefin âg ef o bob llyfr arail,

ac yn wir yr unig un yr oedd rliai o honynt yn gynefin

âg ef Weitiiiau galient eü defnyddio yn yr ystyr yn
mha un yr ysgrifenasid hwynt gyntaf, ond brydiau eraiil

galient eu cymiiwyso at fatterion cwbi waiianol. Yn ein

piitlì ein liunain mae yn arferiad i ysgrifenwyr i goffhau
geiriau ysgrifenwyr eraiii, yn enwedig beirdd, iien a di-

weddar, a'u cymliwyso mewn ystyr cwbi wahanol oddi-

wrth yr un y defnyddiwyd iiwynt gyntaf Gwneir hyn
weitiiiau iieb un cyfeiriad at eu ffynoneii wreiddioi ; bryd-

iau ereiii dygwn iiwynt i mewn trwy ryw ffurf-ymadrodd

fei a ganiyn—*A defnyddio geiriau Cicero neu Miiton,'

fei y dygwyddo y peth fod, neu amiygu mewn rhyw
ffordd ai-ail y ffynoneii o ba un eu cymerwyd, heb mewn
un modd awgrymu ein bod ni yn eu defnyddio yn yr un
ystyr ag y gwnaethai yr ysgrifenydd gwreiddioi, at ba
un y cyfeirid. Yr un wedd y gailai ysgrifenwyr y
T. N. gyfeirio at ranau o'r H. D., a gailent iiyd yn od eu

quoto try ddefnyddio y ffurf-ymadrodd, ' Megis y mae
yn ysgrifenedig;' 'Megis y dywedwyd gan y prophwyd;'
neu, 'Megis y dywed yr Ysgrythyr;' ac etto yn eu
cymiiwyso at fatterion cwbi wahanoi oddiwrtii y rhai y
cyfeirient attynt yn ddechreuoi. Yn Illiuí x. 1 8, dywed
Paui :

' Oni ciiiywsant liwy ? Yn ddiau i'r iioii ddaiar

yr aeth eu swn hwy, a'u geiriau hyd derfynau y byd.'

Nid oes yma ddim quotation ffurfiol, ond mae y geiriau

yn amiwg wedi eu cymeryd ailan o Ps. xix. 4, lle y sonia

Dafydd am amiygiad o'r perffeithderau dwyfoi trwy y
cyrph nefoi, tra nad yw Paiü yn gwneud un cyfeiriad at

y matter, ond yn eu defuyddio ani ledaeniad yr efengyi

yn y byd trwy bregetliiad yr apostoiion ac eraill. Nis
medr neb amlieu liyn, ac uis gelhr dweud fod i'r geiriau

ystyr ddybiyg ar y cyntaf

Yn liiiuf XV. 8-11, mae yr apostoi Paui yn quoto am-
ryw ranau o'r H. D., ac yn eu dwyn i mewn trwy ffurf-

ymadroddion a ddynodant taw quotaiious ydynt: 'Ac yr

wyf yn dywedyd, wneuthur lesu Grist yn weinidog i'r

enwaediaid, er mwyn gwirionedd Duw, er mwyn cadarn-

hau yr addewidion a wnaethpwyd i'r tadau, ac fei byddai

i'r cenedioedd ogoneddu Duw am ei drugaredd ; fei y
mae yn ysgrifenedig, Am hyny y cyffesaf i ti yn mliiith

y cenedloedd, ac y canaf i'tii enw. A thrachefn y mae
efe yn dywedyd, Ymiawenhewch, genedioedd, gyd â'i

bobl ef. A tliraciiefn, Moiwcli yr Argiwydd, yr hoii

genedioedd, a clilodforwcii ef yr iioii bobloedd. A tiira-

ciiefn y mae Esaias yn dywedyd, Fe fydd gwreiddyn
Jesse, a'r hwn gyfyd i lywodraetlui y cenedioedd

;
ynddo

ef y gobeitlìia y cenedloedd.' Yn awr mae yn amiwg,
gyd a r eithriad o'r oiaf, na cliynwysai yr adnodau hyn
yn ddechreuoi un cyfeiriad at drugaredd Duw yn Nglirist

lesu, am ba un y sonia yr apostoi yma. Mae y gyntaf
wedi ei chymeryd o Ps. xviii. 49, testun yr lion yn ainiwg

—fel mewn gwirionedd y dywedir yn nheitl y Psalm, ac
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heíyd yn 2 Sam. xxii. 1—y gwaredigaethau oddiwrth ei

elynion a roddodd Duw i Ddafydd. Mae yr ail o Deut.

xxxii. 43, yr hon nis gellir ei deall ychwaith am drugar-

edd Duw f'el yr amlygir hi yn yr eí'engyl. Ac nis gellir

dangos y cynwys y drydedd, yr hon sydd wedi ei

chymeryd o Ps. cxvii. 1, y cyfeiriad neillduol hwn.

Ymddengys y quotai yr apostol hwynt yma yn unig

oherwydd fod yr arfer o ganu mawl yn cael ei enwi, ac

mewn cysylltiad â hyn mae cofta yn cael ei wueud yn-

ddynt oll am y cenedloedd, megis y quotìr gan yr apostol.

Yr ydym yn barnu y dylid edrych ar yr holl aduodau
hyn fel wedi cael eu guoto ganddo mewn ffordd o gyf-

addasiad. Ceir yn y' T. N. lawer iawn o quotati'ons at y
i'hai y mae r egwyddor o gyfaddaslad yn gymhwys-
iadol. Gwna yr egwyddor hon espouio Ilawer anhawsder
a geid yn anhawdd ei symud mewn un ffordd arall.

Ychydig quotatìons sydd wedi achosi mwy o anhawsder
na rhai a geir yn nechreu Efengyi Matthew. Yn ii. 6

cawn adnod wedi ei chymeryd o Micah v. 2, fel prawf
fod y Messiah i gael ei eni yn Bethlehem yn Judah.

Nid ydym, fodd bynag, yn ei ystyried yn angenrheidiol

i chwilio pa un a ydyw y brophwydoliaeth yn cael neu
beidio ei chymhwyso yn gywir. Nid yw yr adnod heb
ei hanhawsderau, ond nid oes alwad arnom ni yn bresenol

i'w trin. Digon i ni yw sylwi nad yw yr efengylwr ddim
yn gyfrifol am y cymhwysiad wneir yma o'r adnod. Nid
efe sydd yn quoto ac yn deongli, ond yr offeiriaid a'r

ysgrifenyddiou, y rhai a attebant gwestiwn Herod yn
nghylch y Ile yr oedd Crist i gael ei eni ynddo ; ac nid

yw y geiriau a adroddir yma yn cyduno nac â'r Hebraeg
gwreiddiol, nac â chytìeithiad y Deg a Thriugain. Nid
yw yn gyfrifol ond am y ffaith iddi gael ei choffhau, ac

iddi gael ei deongli felly mewn attebiad i gwestiwn
Herod. Ymddengys ei bod yn dyb gyffredinol yn mhlith

yr luddewon taw Bethlehem oedd i fod yn Ile genedig-

aeth y Messiah (loan vii. 42).

Hysbysa Matthew ni, fodd bynag, i Joseph, er mwyn
gochelyd Ilid Herod, mewn ufudd-dod i orchymyn dwyfol,

gyfodi a chymeryd y mab bychan a'i fam o hyd nos, ac a

giliodd i'r Aipht, Ile yr arosodd hyd farwolaeth Herod,
fel y cyflawnid yr hyn ddywedasid gan yr Arglwydd
trwy y prophwyd, gan ddywëdyd, ' O'r Aipht y gelwais

fy mab' (Matt. ii. 14, 15). Mae y quotafíon yma wedi
cael ei gymeryd o Hosea xi. 1 ; ond nid oes dim yn fwy
amlwg na chynwysai geiriau y prophwyd yn ddechreuol

un cyfeiriad at y Messiah, neu at yr aragylchiad a ad-

roddir yma :
' Pan oedd Israel yn fachgen, mi a'i cerais

ef, ac a elwais fy mab o'r Aipht. Fel y galwent arnynt,

felly hwythau a aent o'u gwydd hwynt ; aberthasant i

Baalim, liosgasant arogl-darth i ddelwau cerfiedig,' &c.

Troed y darllenydd at yr holl gyd-destun, ac efe a gen-

Iydd nas gallasai yr adnod gyfeirio yn wreiddiol at alw

y Messiah allan o'r Aipht, ac yn ganlynol nas gellir ëi

liystyried yn brophwydoliaeth. am yr amgylchiad. Nid
oes un ffordd i'w deall ond ar yr egwyddor o gyfaddasiad
—sef fod y geiriau yn dynodi y cyfryw ffaith.

Ar ol adrodd lladdiad, ar orchymyn Hei-od, 'yr holl

fechgyn oedd yn Bethlehem, ac yn ei holl gyffiniau, o
ddwy flwydd oed a than hyny,' ychwanega yr efengylwr:
'Yu'dj cyflawnwyd yr hyn a ddywedasid gan Jeremiah

y prophwyd, gan ddywedyd, Llef a glybuwyd yn Rama,
galar, ac wylofain, ac ochain mawr, Ptahel yn wylo am ei

plant, ac ni fynai ei chysuro am nad oeddynt' (ii. 16-18).
Yn awr, pan drown i Jeremiah xxxi. 15, o ba le y cym-
wyd y quotation, ni gawn na chyfeiriai yn ddechreuol o
gwbl at laddiad bechgyn bychain Bethlehem gan Herod.
Nid yw hyd yn od yn cyfeirio at Bethlehem, yr hon oedd
yn ngwlad Judah, ynghylch saith milltir ar y dehau i

Jerusalem ; ond at Bamah, yn Ilwyth Benjamin, a mab
ieuengaf Eahel, ar enedigaeth yr hwn y bu farw, a thuag
at ddisgynyddion yr hwn y gellid yn farddonol ddy-
chymygu fod ganddi serch tyuer dros ben. Mae yn
eglur nas gallasai fod un cyfeiriad gan Jeremiah at yr
amgylchiad a adroddir gan Matthew ; ac nid ydyw yn
anhawdd penderfynu at ba beth y cyfeiriai; Darlunia
yma gyflwr truenus ei genedl dan y ffigur brydferth o
' Rahel yn wylo am ei phlant, ac yn gwrthod cymeryd ei

chysuro am nad oeddynt,' oblegid eu bod wedi cael eu
cario i gaethiwed, neu wedi cael eu Iladd á'r cleddyf Fel
matter o ffaith, ni gawn i Nebuzaradan, penaeth y mil-

wyr, ar ol dinystr Jerusalem, ddyfod i Ramah ; ac yn
ganlynol gallasai golygfan galarnad Rahel gael ei osod
yn naturiol yn y Ile hwnw, ac yno y gallasid sylweddu

y darlun a dynwyd gan y prophwyd (2 Cron. xxxvi. 1 7

;

Jer. xxxix. 8, 9 ; xl. 1). Ymddeugys yn mhellach y
cyfeiria yr adnod yn ddechreuol at amgylchiadau cysyllt-

iedig â chaethiwed Babilon oddiwrth y cysiir a weinyddir
i'r weddw alarus yn yr adnodau sydd yn canlyn yn
uniongyrchol :

' Fel hyn y dywed yr Arglwydd, Attal

dy lef rhag wylo, a'th Iygaid rhag dagrau, canys y mae
tàl i'th lafur, medd yr Arglwydd, a hwy a ddychwelant
o dir y gelyn. Ac y mae gobaith yn dy ddiwedd, medd
yr Arglwydd, y dychwel dy blant i'w bro eu hun ' (adn.

16, 17). Mae yr holl amgylchiadau yn dangos yn eglur

y cyfeiriai yr adnod yn ddechreuol at ddygwyddiadau
oeddynt yn paso yn amser Jeremiah ei hun ; ac yn gan-
Iynol na chyfeirient o gwbl at waith Herod yn lladd

bechgyn bychain Bethlehem. Mae gan hyny yn canlyn

fod yn rhaid y gwnai yr efengylydd, wrth ei chyinhwyso
at yr amgylchiad hwnw, wneud hyny mewn ffordd o

gyfaddasiad ac ar gyfrif mesur o debygolrwydd rhwng
y ddau amgylchiad.

Pa un a arferai yr hen luddewon gymhwyso adnodau
yn yr H. D. at bethau diweddar, a thrwy y cyfryw
ffurf-ymadroddion, nid ydym yn abl i ddweud ; ond os

oeddynt, gwnai hyn gyfrif am fod ein Harglwydd a'i

apostolion yn gwneud yr un peth. O'r un Ileiaf, yr ydym
yn barnu fod yn rhaid i ni dderbyn hyn fel rhan o iaith

gyffredin y T. N., megis y derbyniwn fel y cyfryw yr
ystyron neillduol i eiriau, a phriod-ddulliau arbenig a

geir ynddo. Mae yn gyfryw lyfr ag a fedd hawl, trwy
ei awdurdod ei hun, i sefydlu a duUweddu ymadrodd
iddo ei hun. Wedi'r cyfan, fodd bynag, ni raid dim
myned yn mhell i geisio esponiad. Gyda ni deallir y
gair prophwyd yn gyffredin fel yn arwyddo un a rag-

fynega ddygwyddiadau dyfodol, a'r gair prophwydoliaeth

fel unrhyw ddygwyddiad a ragfynegir. Ond er fod i'r

geiriau hyn yn aml yr ystyron hyn yn y Beibl, dynodant
hefyd yn aml addysgwr gwirionedd dwyfol, a gwirionedd

dwyfol wedi ei ddysgu ganddo heb un cyfeiriad at y
dyfodoL Nid yw rhai o'r quotations ag y sylwasom ni

arnynt yn brophwydoliaethau yn ystyr gyffredin y gair

;

matterion o ffaith neu hanesyddiiceth ydynt. Yn y cyfryw
enghreifftiau gellid, efallai, ddeongli y ffurf-ymadroddioii
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a ddefnyddir fel hyn :
' Yna y sylweddwyd drachefn yr

hyn ddywedwyd gan y prophwyd ;' 'Gwnaed hyn fel y
sylweddid drachefn eiriau y prophwyd, neu ryw ysgrif-

enydd arall.' Os yw yr olwg ydym wedi gymeryd ar y
pwnc yn gywir, gwna esponio llawer o anhawsderau

mewn eysylltiad â quotatíons o'r H. D. yn y T. N.

Wrth wneud y sylwadau hyn nid ydym yn golygu

nad ydyw y cyfryw íFurf-ymadroddion byth yn cyfeirio

at gyflawniad prophwydohaeth, yn ystyr briodol y gair.

Yr hyn olygwn ni yw, fod y geiriau i gael eu deall yn
gyíFredinol, ac yn mhob enghraiíFt neillduol y mae y
matter i gael ei benderfynu gan natur yr amgylchiad pa

bryd y mae i gael ei ystyried fel cyflawniad o brophwyd-
ohaeth, a phan nad ydyw.
Heblaw y quotations ag" yr ydys wedi cyfeirio attynt,

mae dosparth pwysig arall o honynt, a'r rhai sydd yn
gydfynedig âg anhawsder neiUduol. Mae amryw ad-

nodau o'r H. D. yri cael eu gwneud yn sylfaen, neu yn
rhan o resymiad yn y T. N., er profi rhyw wirioneddau

neillduol, naill ai athrawiaethau neu ddyledswyddau.
Ceir y cyfryw quotations yn mhregethau ein Hargîwydd,
ond y maent yn enwedig o aml yn ysgrifeniadau'r apostol

Paul : megis, Rhuf. iii. 4, 9-20 ; ix. 6-18 ; 1 Cor. iii.

18-21 ; ix. 1-10 ; Gal. iii, 5-19. Mewn llawer o

enghreifítiau nid yw yn anhawdd canfod y rheswm dros

gymhwyso adnodau o'r H. D. yn y T. N., ac i fod y
rhesymiad oddiwrthynt yn iawn-sylfaenedig. Ond y
mae enghreifí'tiau eraill pan y mae yn anhawdd gweled
un egwyddor foddhaol ar ba un y cymhwysir hwynt at

y matterion dan ystyi'iaeth, na pha fodd y gwarantant y
casghadau a dynir oddiwrthynt. Yn Luc xx. 37, 38, dug
ein Harglwydd, er esampl, y rheswm canlynol yn mlaen
i brofi yr adgyfodiad: 'Ac y cyfyd y meirw, Moses hefyd

a hyspysodd wrth y berth, pan yw ef yn galw yr Ar-
glwydd yn Dduw Abraham, yn Dduw Isaac, ac yn Dduw
Jacob, Ac nid yw efe Dduw y meirw, ond y byw: canys
pawb sydd fyw iddo ef.' Yn awr pe bua^ai hyn yn
rheswm dros fodolaeth ysprydion mewn byd arall, medr-
asem ei ddeall ; ond erioed ni allasom weled sut y profai

yr athrawiaeth o adgyfodiad y rneirw.

Yn y ddwy benod gyntaf o'r Epistol at yr Hebreaid y
mae nifer o adnodau o'r H. D. yn cael eu cofí'hau fel rhai

a gyfeiriant at lesu Grist ; ac er, gyd âg un neu ddau o

eithriadau, na fuasem yn barod i wneud y cyfryw gym-
hwysiad o honynt o honom ein hunain, ^tto gan y cawn
hwynt yn cael eu cymhwyso felly gan un o'r ysgrifenwyr
santaidd, yr ydym yn rhywiog ymostwng i'w awdurdod
ar y matter. Yr ydym, fodd bynag, yn analluog i weled
yr egwyddor ar ba un y cânt eu cymhwyso, a grym y
rhesymiad a sylfaenir arnynt. Yn pen. i. 4, 5, mae yr
apostol yn rhesymu dros ragoriaeth ein Harglwydd ar

yr angehoni oddiwrth yr amgylchiad fod Duw yn ei alw
yn fab iddo :

' Canys wrth bwy o'r angelion y dywedodd
efe un amser, Fy Mab ydwyt ti ; myfi heddyw a'th gen-
edlais di ? A thrachefn, Myfi a fyddaf iddo ef yn Dad,
ac efe a fydd i mi yn Fab V Yn awr, ar y geiriau hyn
ni T/ylwn : 1. Efallai fod yr angeUon yn cael eu galw yn
yr: Ÿsgrythyrau yn feibion Duw (Job xxxviii. 6, 7), o'r

hyn lleiaf gallasent gael eu galw felly yn gystal a dyn-
ion. 2. Am Solomon y Uefarwyd hwynt yn ddechreuol

\2 Sam. vii. 14), a gallesid defnyddio rheswm yr apostol
yn Uawn mor briodol i brofi ei ragoriaeth ef ar angehon.

3. Mae cymhwysiad y geiriau at ein Harglwydd yn
ymddangos yn anaddefadwy, oblegid ychwanegir yn
uniongyrchol ar eu hôl: 'Os trosedda efe, mi a'i ceryddaf
â gwialen ddynol, ac â dyrnodiau meibion dynion.' Ond
byddai tybied y gallai ein Harglwydd bechu, a'i fod yn
agored i gosb am ei bechodau, yn gabledd.
A yr apostol rhagddo i ddweud :

'A thrachefn, pan
yw yn dwyn y cyntaf-anedig i'r byd, y mae yn dywedyd,
Ac addoled holl angeUpn Duw ef.' Ystyrir yn gyffredin
fod y quotation hwn wedi cael ei gymeryd o Ps. xcvii. 7,

yr hwn a gyfieithir fel hyn yn ein cyfieithiad ni : 'Gwar-
adwydder y rhai oU a wasanaethant ddelw gerfiedig, y
rhai a ymffrostiant mewn eihinod": addolwch ef yr holi

dduwiau.' A'r rhan olaf o'r adnoi y mae a fynom yn
fwyaf neiUduol, A cliymeryd yn ganiataol fod quotation
yr apostol wedi ei gymeryd o'r adnod hon, gwneir hyny
nid o'r Hebraeg gwreiddiol, ond o gyfieithiad y Sep-
tuagint, yn yr hwn y cyfieitlùr y geiriau yn 'Addolwch
ef, ei hoU angeUon ef' Ond a thybied fod gan y Sep-
tuagint hawl i gyfieithu y geiriau feUy. Yr ydym yn
anaUuog i weled sut y geUir dangos y cynwysant un
cyfeiriad at ' ddwyn y cyntaf-anedig i'r byd,' neu paham
y dygir hwynt yn mhten fel prawf o ragoriaeth ein Har-
glwydd ar angelion (Owen ün tîie lieh. inioc.)

Yn Heb. ii. 5-8 ymddengys y gwna yr apostol quoto o

Ps. viii. 4-6, ac i brofi oddiwrthi deyrnasiad cyffredinol

Crist. Ond yr esponiad a dery un dyn yn naturiol wrtli

ddarUen yr wythfed Psalm yw, nad oes ynddi un cyfeir-

iad at deyrnasiad cyffredinol Crist. EfaUai na wna yr
apostol ddim ond defnyddio geiriau y Psalm yn unig
mewn ffordd o gyfaddasiad at y pwna
Ni wnawn gyfeirio ond at un enghraifft araU. Yn

adn. 11-13 mae yr Apostol yn dweud nad oes gywilydd
ar ein Harglwydd alw ei bobl yn frodyr, ac fel prawf o

hyn mae yn quoto, heblaw yr adnod araU, y ddwy gan-
lynol :

—
' A thrachefn, Mi a fyddaf yn ymddiried yn-

ddo;' a thrachefn, 'ele fi, a'r plant a roddes Duw i

mi.' Yn awr, mae yn anhawdd gweled sut y gwna yr
adnod flaenaf brofi un peth o'r fath, neu pa sut y mae a
íyno hi mewn un modd â'r matter ; ac ar yr olaf ni

sylwn yn 1. Taw Esaiah sydd yn defnyddio y geiriau

hyn, ac y defnyddia hwynt mewn perthynas iddo ei hun
a'i blant ; ac nas gaUwn ganfod un rheswm dros feddwl
mai geiriau Crist ydynt 2. Ac hyd yn od pe caniateid

hyn, methai y geiriau a phrofi y matter er mvs^n pa un

y coffheir hwynt, oblegid nid yw yn galw ei bobl yn
frodyr, ond yn blant—dosparth o is urddas na brodyr.

Er hoU lafur beirniaid ac esponwyr, nid ydym wedi
gweled yr adnodau hyn wedi cael eu hesponio yn fodd-
haol ; ac yr ydym yn golygu taw gwell yw cydnabod yn
onest yr anhawsderau a berthyn iddynt, na thwyUo ein

hunain ac eraiU â deongUadau annigonol o honynt. Trwy
eu gadael yn eu hoU rym gwreiddiol, yr ydym yn fwy
tebyg o dynu sylw attynt, ac efaUai gael yn y pen draw
esponiad boddhaol arnyut.

Ni wnawn ond un sylw ychwanegol, sef fod ycliydig

gyfeiriadau yn y T. N. at ysgrythyrau yr H. D. Ue ni

chawn y rhanau cyfattebol, megis Marc ii. 23 ; loan vii.

38; Eph. V. 14; lago iv. 5. EfaUai na ddylid dim
ystyried y rhai hyn yn quotations, ond adroddiadau y
rhai eUir gasglu oddiwrth adnodau yr H. D. Mae rhai

yn esponio yr adnod trwy ddau ofyniad : 'Ai yn ofer,



rtAB'BATH-AM'MON. m RAB'BI.

dybiwch chwi, raae yv Ysgrythyr yn dywedyd yu erbyu

y bydoldeb hwn ? Neu a ydyw yr Yspryd a artrefa

ynom yn tynu at genfigen ?
' Mewn eíFaitli mae yr ystyr

yr un ; ond efallai y cyuwys eiu tybiaeth gyutaf wir

egwyddor deongliad,

R

EAB'BATH-AM'MON, Eabbath Meibion Ammon,
oud yn fwyaf cyíFredin dim oud Babbah (2 Sam. xii. 26,

27). Yr oedd prifddinas yr Ammoniaid yu gyüeuedig

ar y dwyraiu i'r lorddoneu. Moses, wrtn sôn am Og
breniu Basan, yr liwu yu unig a adawsid o weddill y
cawri, a ddywed :

' Wele ei wely ef oedd wely haiarn

;

onid yw hwnw yn Rabbath meibion Aininon ì
' (Deut.

iii. 11). Pan ryfelodd Daíydd yn erbyu yr Ammoniaid
darfu i'w lywydd, Joab, warchae Babbah ; ac ar yr ach-

lysur hwu y cafodd bywyd Uriah ei aberthu ar orchymyu
cywilyddus ei dywysog, Aeth Dafydd ei huu wedi hyn,

ac a ryfelodd yn ei herbyn, ac a arferodd greulouderau

mawriou tuag at drigolion y ddinas hono, yn gystal a

dinasoedd eraill pertliynol i'r Ammoniaid (2 iSam. xi.

1-17; xii. 26-31). Cyhoeddir baruedigaethau trymiou

yu erbyn yr Ammouiaid a liabbah eu prifddinas (Auios

i. 13-15; Jer. xhx. 1-5; Ezec. xxi. 20; xxv. 1-7). Darfu
i Ptolemy Philadelphus, brenin yr Aipht, ei hadgyweirio

hi, a'i gaîw ar ol ei enw ei hun Philadelpliia. Antiochus
Fawr, brenin Syria, a gymerodd drawsfeddiaut o honi,

Yn rhan gyutaf y cyfnod Cristiouogol yr oedd yu uu o

ddiiiasoedd pwysicaf Arabia, ac yr oedd yma eglwys o

gryn enwogrwydd.
Mae yr heu euw Rabbath-Ammou wedi cael ei gadw

yu mhlitli trigoUon y wlad yn yr Ammau. Mae y dad-

ìeiliau yu gorwedd ar lanau afonig a elwir Moiet Ammau.
Er fod y ddinas wedi cael ei dinystrio ac yn anghyfanedd

am lawer o gaurifoedd, mae amryw o'r dadfeiHau yn
hynod, ac yn dystiou o orwychder yr heu ddiuas. Ym-
ddengys yr adeiladau o wahanol oesau, fel mewn rhai eraiU

o ddinasoedd y Decapolis (Burckhardt, Trav. Syr. 357).
' Yr oedd yn gyfleuedig,' medd Arglwydd Lindsay, ' ar

bob tu i afonig, Mae yr olwg bresenol sydd arni yn
anrhaethol o anghyfanedd. Ymddengys fel trigle marw-
olaeth. Mae y dyflryu yu drewi gau gamelod meirwon

;

yr oedd un o liouyut yn pydru yn yr afonig ; ac er na
welsom ni yr un o honyut yn inhUth y dadfeiliau, yr
oddynt yu mliob man wedi eu cuddio a u tail, Gwnaethai
taith y boreu hwnw droi anftyddiwr. Sut y rhed y
brophwydoliaeth ;

' lihoddaf hefyd Ilabbah yn drigfa

camelod, a meibion Amraon yn orweddfa defaid, fel y
gwypocli raai myfi yw yr Arglwydd ' (Ezec. xxv. 5),

Ni thorai dim y dystawrwydd fel yr aein rhagom ar liyd

y dyíFryn anghyfanedd hwn ond swn brogaod ac ysgrech^

feydd adar ysglyfaethus ' (Liudsay, Letters on Eyypt, &c,

ii. 112).

RAB'BI, lÍAB, IIab'ban, Eabbo'ni, teitl yn arwyddo
tneistr. Ymddengys iddo ddyfod yn ddechreuol o As^
syria. Yu uyddiau Seunachenb ni gawn Ilabsaceh, raeistr

yr yfed, neu y truUiaid, a Rab-saris, meistr yr eunuchiaid.

Yn nyddiau Nebuchodonosor ui gawn heîyd Bab-mag,
penaeth y magi, a gelwir Nebuzaradan yu Rabte-bachim,
ueu feistr y dienyddwyr neu y gard. Yr ydym yn cael

hefyd yu Babilou Rab-saganim, raeistr y Uywodraeth-

wyr; a Rab--charturaim, meistr deonglwyr breuddwydion
(2 Bren. xxv. 8 ; Jer. :^xxix. 3 ; Dan. i. 3 ; ü. 48 ; v. 11),

Cyfrifir rab yn awr yn deitl mwy urddasol na rahbi

;

a rabbiu neu rabbim yu uwch nag uu o'r ddau ; ac er

rawyn cyrhaedd hwnw mae yn ofynol dringo ar hyd nifer

risiau. Gelwir Ilywodraethwr eu hysgol yn rah-chacham,

y meistr doeth. Yr hwn sydd yn n^ynychu yr ysgol er

cyrhaedd y i-add o ddoctor a elwir hachur, yr ymgeisydd.

Ár ol hyuy gelwir ef yn chahar-lerah^ cydymaith y raeistr.

Ar ol cymei-yd ei radd nesaf gelwir ef yu rah, rahhi, a

morenu, ein dysgawdwr. Mae y rah-chacham yn pender-

fynu matteriou crefyddol, ac yu aml rhai gwladol. Efe
sydd yn gweini mewn priodasau, ac yn rhoddi Uythyrau
ysgar. Efe ydyw penaeth y colegwyr, a phregetha, os

bydd ganddo daleut. Cerydda yr afreolus ac esgyrauua
droseddwyr. Eistedd yn y prif gadair yn yr ysgol a'r

syuagog ; ac yn yr ysgol eistedd ei ysgoleigiou wrth ei

draed. L.Ie mae y synagog yn fechau mae efe yu bregeth-

wr a barnwr; ond lle byddo yr luddewon yu Iliosog mae
ganddynt yn gyffredin gyRghor i drin achüsion gwladol

;

ond os gwahoddir y rabbin i fod yn bresenol, eistedd yn y
brif gadair yu gyífredin. Mae ein Harglwydd yn Uefaru

yn Ilym yn erbyn rabbins, gan nad pa un ai ysgrifen-

yddion neu Phariseaid, ei amser ef, fel rhai gorfalch, uchel-

geisiol, a gordrachwautus am deitlauaseddau anrhydedd,
ac fel rhai a osodeut ar ysgwyddau dynion rif dirfa\yr o

draddodiadau nad oedd warantedig yn ngair Duw (Matt.

XV. 1-20 ; xxiii,) Er yr araser hwnw mae Duw wedi
rhoddi fynu y rabbiniaid luddewig i'r ffblineb a'r'plentyn-

rwydd mwyaf anghyff'redin ; mae a wnelont yn henaf â

thraddodiadau ofer a gwrthuu, a peuderfyniadau mymp-
wyol ar hynciau dibwys, heblaw gwneud yr edrychwyr
jn wrthrychau gwawd. Mewu daiaryddiaeth a hanes-

yddiaeth gwnant waith truenus. Mae tudaleuau eu

gweithiau yii Uawn anghysonderau wrth amseru pethau,

a phethau gwrthuu, ynghyd âg adroddiadau sychion. Yn
eu hesponiadau ar yr Ÿsgrythyr maeut yu gyffrediu yu
rhy dywyll i weled yr hyn a eill y darllenydd mwyaf
cyff'redin ei gaufod, ac adroddant liaws o ddychymygion
ffol nad ydynt abl i wueud din^ ond cyffroi eiu tosturi neu
ein dirmyg. Mae QnkelQS ddoeth, y Uafurus Nathan
Mordecai, y Maimonides enwog, y ddau Rimchis, Aben-
ezra, Solomou Jarchi, Jachiades, Sephorno, Beumelech, a

rhai eraill, yu teilyngu gwell cymeriad.

Nid yw yn anheilwng o sylw yr arferal yr luddewon
yn nyddiau ein lachawdwr godi ystyr y teitl rahhi' trwy
ei ddyblu, Felly, pan yu sôn am y Phariseaid, dywed :

'A charu maeut gael eu galw gan ddynion, Rabbi, Rabbi'

(Matt, xxiii. 7). Yu y duU hwn yr annerchwyd ef gau
judas, ar adeg pan y cymerai y disgybl hwnw arno wisgo

ymddangosiad parch mwy na chyffredin :
' Yn ebrwydd

efe a aeth atto, ac a ddywedodd, Rabbi, Rabbi' (C. S.

meistr, meistr) 'ac a'i cusanodd ef' (Marc xiv. 45). Yrn-

ddengys yr arferid y teitl K:vpie yr uu modd :
' Nid pob

uu sydd yn dywedyd wrthyf, Arglwydd, Arglwydd, a

ddaw i mewn i deyrnas nefoedd' (Matt. vii. 21). Mae
hyn yn gydweddol iawu â natur ieithoedd Dwyreiniol,

y rhai yn aml, trwy aihadrodd yr ansoddair, a ddynod-

ant y radd uchaf (Carapbell, Gospels, i. 438). Nid ydym
heb y cyfryw briod-ddull yn ein hiaith ein hunaiu—mewn
gwirionedd mae'r Gymraeg yn llawn o hyn, megis dyu
tal, tal, <fec.
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Dywed loan wrthyin üiw ystyr y gair ' Rabbi ' wedi

ei gyfieithu ydyw êiëá<7KaXof {athraio; C S. meütr; i. 38);

ac ail-adrodda y deongliad yn xx. 16, gan gyfeirio at

arferiad yn hytrach nac arwyddocad (Robinson, Gr. Lex,

733). rth yr enw hwn y cai efe ei hun yn aml ei

annerch, yn enwedig gan ei ddisgyblion (Matt. x. .51
;

xxvi. 25, 49 ; Marc ix. 5 ; xi. 21 ; loan i. 38, 49 ; iii. 2

;

iv. 31 ; vi. 25 ; ix. 2 ; xi. 8 ; xx. 16); ac ni ddarfu iddo

erioed eu beio am wneud hyny, oblegid yr oedd mewn
gwirionedd yn rabbi, yn ddysgawdwr awdurdodol, a hyny
mewn ystr llawer uwch nag un rabbi perthynol i'r

synagog—-'dysgawdwr oddiwrth Dduw,' fel y dywedai
Nicodemus (loan iii. 2); neu fel y dywedodd efe ei hun,

y Ka6rìyrìTì']ç, yr arweimjdd (Matt. xxii. 8-10 ; athraw

yn Gymraeg, a meistr yn Saisonaeg). Ond gwahardda
yn bendant i'w ddisgybUon i arfer y cyfryw enwau, gan
ddysgu iddynt ar yr un pryd y ddyledswydd o ostyng-

eiddrwydd fel un orphwysedig arnynt :
' Eithr na'ch

galwer chwi Rabbi, canys un yw eich Ka9>]yi]T}jí (arwein-

ydd) chwi, sef Crist.' 'A'r mwyaf o honoch a fydd yn
weinidog i chwL' 'A phwy bynag a'i dyrchafo ei hun, a

ostyngir ; a phwy bynag a'i gostyngo ei hun, a ddyrch-

efir' (Matt. xxiii. 8, 10-12). Nid yw yn anheilwng o

sylw fod trem brophwydol gan rybuddion a gorchymyn-
ion ein Harglwydd. Nid yw yn anhebygol na chawsant

eu rhoddi yn y rhagolwg ar y cariad hwnw at deitlau

gwag a ragwelai efe yn debyg o fíynu yn mhlith ei gan-

lynwyr profíesedig. Mae yr enwau a roddir yn y T. N. i

swyddogion eglwysig yn rhai o gymeriad isel, a chyfeir-

iant yn gyffredin at eu dyledswyddau. Gelwir hwynt
yn apostoHon neu hersonau wedi eu hanfon, gweinidogion

neu weisìon, esgobion neu arolygw]p\ bugeiliaid, henuriaid,

goruchwylwyr, llafurwyr, &c. Ond nid yw canlynwyr
proffesedig Crist raewn amseroedd hen a diweddar wedi
ymfoddloni ar yr enwau syml ond priodol hyn. Yn y
T. N. ni gyfarfyddwn á'r enwau loan, Pedr, a Paul, ond
mae y rhai hyn wedi cíiel er ys hir amser eu troi yn Sant
loan, Sant Pedr, a Sant Paul. Nid yw y teitl Ei Sant-

eiddrwydd yn gyfyngedig i'r Pab o Rufain. Mae offeir-

iaid cyffredin, fel eu gelwir, un o leiaf o eglwysi y Dwyrain
(efallai bod yr arferiad mewn eglwysi eraiU) yn cael eu

hannerch wrth y teitl Eich Santeiddrwydd, er nad oes

fawr a wnelo y mwyafrif o honynt â santeiddrwydd. Yn
Eglwys Rufain mae genym deitlau gweigion dirif, o Ei
Santeiddrwydd i lawr at Tad—un o'r teitlau a enwir gan
ein Harglwydd ei hun. Yn Eglwys Loegr yr ydym yn
cael teitlau fawr llai gwag neu Uai haeddianol, hyd nes

esgynwn o'r diwedd at Y Gwir Barchedig Dad yn Nuw,
Fy Arglwydd, ac hyd yn od Ei Ras. Yn ein holl eglwysi

yn ddiweddar mae wedi cynyddu yr hyn eilw Macauìay
yn ' hoffder plentynaidd o deitlau gweigion.'

RA'CA, ' gair o ddirmyg wedi deilliaw yn eglur oddi-

wrth yr Hebraeg |T"1, hod yn loag ; felly dynoda greadur
balch, gwag, diwerth, yn mha ystyr y ceir rhif hosog y
gair yn D^*3"1 neu D^t)*") yn cael eu harfer yn y Beibl

Hebraeg (Barn. ix. 4 ; 2 Sam. vi. 20 ; 2 Cron. xiii. 7 ;

Diar. xii. 17; xxviii. 19). Felly y deongla Hesychius
raca trwy /cej'o? (gwag). Ond oblegid fod i'r gair derfyn-

iad Syriaeg neu Galdeaeg nid ymddengys yn Hebraeg
pur. Yn y cyfieithiad Syriaeg ceir Np"l, yr hwn a arferir

yn aml mewn traethodau talmudaidd fel gair o ddirmyg
neu anfri' (Parkhurst, Gr. Lex. 591).

RA'CHAM (Dm) wedi ei gyfieithu yn anghywir yn
Saisoneg yn gier eagle, ac yn Gymraeg piogen (Lef. xi. 18;
Deut. xiv. 1 7). Adwaenir y fwlltur Aiphtaidd {vultus pe?-
cìiopterus, Linn.) yn bresenol wrth yr enw racham, neu, fel

yr ysgrifena Hasselquist y gair, rachceme ; ac nid oes un
amheuaeth nad hwn yw racliam Moses. Mae Hasselquist
yn ei ddesgrifio yn gyflawn iawn, a rhydd fanylion yn
ngiiylch ei wasanaeth i bobl yr Aipht, Àrabia, a Phales-
tina. Yn ninas Cairo yr oedd pob Ile mor lawn o gyrph
meirwon anifeiliaid fel nas gallasai y drewdod oddi wrth-
ynt lai na chynyrchu clefydau pydrawl ; a Ile y teithiai

y caravans, ceid cyrph asynod a chamelod meirwon bob
amser yn gorwedd ar y ttbrdd. Mae y racham, yr hwn
nid ymyraeth âg un creadur byw, yn difa y burgynod
hyn gan eu clirio o'r wlad, ac y mae hyd yn od yn canlyn

y caravans i Mecca er mwyn yr un dyben. Ac mor ddi-

olchgar yw y bobl am y gwasanaeth a wna i'r wlad, fel

mae Mahornetaniaid cyfoethog a defosiynol yn arfer sef-

ydlu moddion ar gyfer eu cynnaliaeth, trwy fyned dan y
draul o ddarbodi nifer o anifeiliaid i gael eu Iladd yn
feunyddiol, a'u rhoddi bob bore a nos i'r Uuoedd o rachams
a gyrchant i'r man Ile dienyddir drwg-weithredwyr, a

gwaredu y ddinas, fel yr ymddangosai, o'u cyi-ph hwythau
yn yr un modd. Sonia Dr. Shaw yn ei Travels am y
sefydliadau elusenol hyn, a'r parch mawr ddangosir i'r

adar hyn gan y Mahometaniaid (Michaelis, Com. i. 422).

RA'HAB. 1. Enw a roddir i'r Aipht, i arwyddo
balchder a haerllugr'wydd y deymas hono (Ps. lxxxvii.

4 ; Ixxxix. 10; Esa. li. 9). 2. Puttain Ganaaneaidd, neu
vin a gadwai inn yn Jericho. Dychymyga rhai mai inn-

lceeper yn unig ydoedd hi (Harmer, i. 346), a phe buasai

hi yn buttain na wnaethai yr ysbiwyr ddim Ilettya gyda
hi, na Salmon ei phriodi ; ond nid yw y rhesymiad hwn
yn benderfynol. Mae yn sicr yr arwydda y gair riJIÎ

{zonah) buttain (Gesen. 249), ac y mae y gair Trópytj, a
ddefnyddir i'w darlunio yn lago ii. 25 ac yn Heb. xi. 31,

yn arwyddo yr un peth. Afreidiol yma ydyw ail adrodd
ei hanes, yr hwn eliir ei gael yn Jos. ii. ; vi. 21-25. Mae
yn debygol iddi ddiwygio ar ol hyn a mabwysiadu y
grefydd luddewig, gan ei bod yn briod a Nahson, pen
llwyth Judah; a thrwy roddi genedigaeth i Boaz, yr hwn
briododd Ruth, y rhai a ddaethant i fod yn daid a nain

i Dafydd, daeth hi i fod felly yn un o gyngenedlyddion
ein Harglwydd (Num. i. 7; x. 14; Ruth iv. 18, 22;
Matt. i. 4-6).

RA'MA. Ystyr y gair yw Ue uchel; ac yn ganlynol

rhoddid yr enw a'i berthynas Ramoth i fanau ag oeddynt

yn debygol wedi eu cyfleu feUy.

1. Tref yn rhandir Benjamin (Jos. xviii. 25), nid yn
mhell o Gibeah Benjamin (Barn. xix. 13), adnod a ddengys
ei bod ar y gogledd i Jerusalem (gwel hefyd Hos. v. 8).

Sonia Josephus am Rama fel o gylch deugain ystad

(nid pum milltir cyflawn) o Jerusalem {Antiq. viii. 12. 3),

lle yn ddiau y cyfeiria at y Rama yma. Mae hefyd yn
debygol taw i'r Raraa hon y darfu Nebuzaradan, cadben
gard Nebuchodonosor, ddwyn ei gaethion mewn cadw-
ynau ar ol dinystr Jerusalem ; o'r hyn Ileiaf fe ddygwyd
Jereraiah y prophwyd mewn cadwynau, ac yma y cafodd

ei i-yddhau (Jer. xl. 1, 4, 5). Gan fod Ramah yn rhandir

Benjamin, a chan fod Ilwyth Berijamin wedi disgyn oddi-

wrth Rahel, gwraig anwyl Jacob, ac fel yn mhlith y
caethion, ac hefyd yn mysg y sawl a gawsent eu Iladd,
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yr oedd llawer o'i disgynyddion hi, mae yn debygol taw
at eu cyflwr truenus hwynt y cyteiriai yn ddechreuol y
geiriau canlynol :

' Llef a glywyd yn Rama, cwynfan ac

wylofain chwerw; Rahel yu wyJo am ei meibion, ni fynai

ei chysuro am ei meibion, oherwydd nad oeddynt' (xxxi.

1 5). [Gyda golwg ar gymhwysiad yr adnod hon yn Matt.

ii. 18, gwel erthygi QuoTATiONS o'r Hen Destament yn
Y Newydd.]
Yn y lle sydd eisoes wedi ei ddynodi, ynghylch taith

dwy awr ar y gogledd i Jerusalem, mae man a elwir

Kliuraib, neu Ram, neu Adfeiliau Ram. Yn y lle yma
nid oes dim ond ychydig fwäau dadfeiliedig a charneddau

o geryg; ond ar uchelfan cyfagos, yn gorwedd D.O.D., o

fewn pellder o chwarter milltir, mae hen safle dynodedig

gan adfeiliau, yn cynwys ceryg nadd, darnau o golofnau,

a phentref bychan, neu yn hytrach gasgliad o íythynod

Arabaidd, ac yn dwyn yr enw Kama (Wilson, ii. 38 ;

Robinson, Bes. ii. 110, 115, 116). Mae y sefyllfan yn
hynod brydferth. Uchelfan ydyw, ac oddiar ei gopa
gwelir eangder o wlad wedi ei phrydferthu gan amryw-
iaeth golygfeydd. Mae bryniau, gwastad-diroedd, a

dyíFrynoedd, meusydd gorwrteithiedig o wenith a haidd,

gwinllanoedd, ac olewyddlanau, wedi eu taenu o'ch blaen

fel ar fap ; ac y mae ami-yw bentrefydd yn wasgaredig
yma a thraw dros yr holl olygfan. Tua'r gogledd a'r go-

gledd-orllewin, tu hwnt i wlad y bryniau, yr ymddengys
gwastad-dir eangfaith Saron, ac yn mhellach wed'yn
edrychwch draw ar y ' môr mawr a llydan,' sef Môr y
Canoldir {jbner. Miss. Her. 1836, 254).

2. Ti'ef yn Mynydd Ephraim, Ile genedigol Samuel, a

elwid hefyd Ramathaim-Sophim, yr hwn yn briodol a
arwyddoca ' Rama y Sophiaid,' neu ddisgynyddion Suph
(1 Sam. i. 1, 19 ; ii. 11), neu Rama yn ngwlad Suph (ix.

4-6); ond yn mha le yr oedd yn gyfleuedig nid ydys
wedi cael allan (Robinson, lìes. ii. 330). Mae yn debygol

taw yn y gymydogaeth hon y trigai Deborah. Dywedir

y ' trigai dau y balmwydden rhwug Rama a Bethel yn
Mynydd Ephraim' (Barn. iv. 5). Fe gafodd Samuel nid

yn unig ei eni yn y Ile hwn, ond bu yn trigo yma mewn
rhan ddiweddarach o'i oes (1 Sam. vii. 17; viii. 4; xv.

34 ; xvi. 13 ; xix. 18), ac yma y cafodd ei gladdu (xxv.

1 ; xxviii. 3)— o'r hyn Ileiaf raae yn naturiol casglu fod

yr adnodau hyn i gyd yn cyfeirio at yr un Rama fel lle

ei enedigaeth. Yn Nacoth, yn neu yn agos i Rama, yr
oedd ysgol y prophwydi, dros yr hon efallai yr arférai

ychydig arolygaeth (xix. 12-24).

3. Tref yn Naphtali (Jos. xix. 36).

RAMESES, neu Raamses, rhan o'r Aiplit, efallai yr
un a gwlad Gosen, neu yr hyn a'i cynwysai, neu a gyn-
wysid ganddi (Gen. xlvii. 11). Mae hefyd yn enw un o'r

dinasoedd trysorau a adeiladwyd—h.y., efallai a helaeth-

wyd neu a gadarnhawyd—i Pharaoh trwy lafur yr Israel-

iaid pan yr oeddynt yn yr Aipht (Exod. i. 11). Mae yr
enw yn cyduno âg un amryw o freninoedd yr Aipht,

llamses, Rameses—h.y., ' mab yr haul' (Ges. Lex. 774).

Yn mha le yr oedd ' gwlad Rameses * a ' dinas trysorau

Rameses' yn gyfleuedig sydd fatter o amcan-dyb yn
unig. Rameses y darfu yr Israeliaid gychwyn wrth
ymadael o'r Aipht ; ond pa un ai o gymydogaeth neu
ddinas Rameses nid yw yn ymddangos.
RA'MOTH, 'rhywbeth gwei'thfawr, yn ol y deonglwyr

Hebraeg, cwrel coch' (Job xxviii. 18; Ezec. xxvii. 16;

Gesenius, Lex. 715). Mae cwrel yn ymddangos yn gryn
debyg i blanigyn, ond cynyrch creadur ydyw. Cynyrchir
ef yn gyÔredin mewn dyfnderoedd mawrion yn y mor, ac

y mae y fath werthfawrocaf yn gyfyngedig i hinsoddau
cynnes. Yr oedd digonedd o hono yn y Môr Coch ; a
gallasai oherwydd hyny fod yn adnabyddus yn ngwlad
Uz mor foreu ag amser Job. Ceid ef hefyd yn Môr y
Canoldir, ac felly y gallasai Syria farchnatta niewn cwrel
'yn fíeiriau Syria.' Yr oedd pysgodfeydd rheolaidd wedi
cael eu sefydlu ar ei gyfer yn Marseilles, yn Nghulfor
Messina, ac yn Ynysoedd Lipari.

Mae y cwrel o wahanol liwiau—gwyn, du, a choch

;

ond y coch ydyw yr un mwyaf gwerthfawr. Defnyddir
ef i wneud gwddf-dyrch, a phethau addurnol eraill. Ceir
môr-ymyloedd ac ynysoedd o gwrel yn awr yu gyfíredin

yn y Môr Tawel a moroedd eraill. Gwaith zoophytes

bychain ydynt, y rhai a berant waelodi, yn fí'urf carhonate,

symau anferthol o galch, ac yn y fíbrdd yma cyfodant o
waelodion y môr y gweithiau gorfawr y rhai, wedi cyr-

haedd gwyneb y dwfr, a fíiirfiant sylfaen i bridd i or-

j^hwys arni, ac yna sylweddau daiarol ; a daw ynysoedd
a ffurfir fel hyn yn mhen amser i gael eu trigianu gan
ddyn, ac a wisgir yn holl gyfoeth a phrydferthwch y
deyrnas Iysieuol. Ÿ cyfryw ydyw dechreuad amryw o'r

ynysoedd prydferth a frithiant wyneb y Môr Tawel.

RA'MOTH-GIL'EAD, dinas berthynol i Gilead, yn
rhandir llwyth Gad (Deut. iv. 43). Yr oedd yn un o'r

dinasoedd a roddasid i'r Lefiaid, ac hefyd yn un o'r dinas-

oedd noddfa (Jos. xxx. 8 ; xxi. 38). Yr oedd yn sedd
un o swyddogion Solomon, yr hwn a ddarbodai ymborth
i'wd (1 Bren. iv. 7, 13). Perthynai i freniniaeth Israel;

ond yn nheyrnasiad Ahab ni a'i cawn yn nwylaw y Syr-

iaid, a gofynodd y tywysog hwnw i Jehosaphat fyned

gyd âg ef a'i chymeryd trwy drais oddi arnynt. Aethant

;

cafodd Ahab ei glwyfo yn farwol, a bu dda gan Jehosa-

phat ffoi am ei fywyd (1 Bren. xxii. 1-4, 29-36). Joram,
mab Ahab, bedair blynedd ar ddeg ar ol hyny, ' a aeth i

ryfel yn erbyn Hazael brenin Syria i Ramoth-Gilead ;

'

ond, wedi cael ei glwyfo, efe a ddychwelodd i -Je^reel i

gael ei iachau o'i glwyfau. Yn y cyfamser cafodd Jehu,

un o'i gadbeniad, yr hwn a arosasai yn Ramoth-Gilead i

gario y rhyfel yn mlaen, ei eneinio gan brophwyd yn
frenin Israel, a chwedi ei gefnogi gan êi gydswyddogion,
a farchogodd ffwrdd i Jezreel, a daeth Joram allan i'w

erbyn, saethwyd ef â bwa, a syrthiodd lawr yn farw yn
ei gerbyd (2 Bren. viii. 28, 29; ix. 1-7, 11-26). Nid
oes genym ddim hanes ychwanegol am Ramoth-Gilead
yn yr Ysgrythyrau, ac nid ydys wedi cael allan ei safle.

Ymddangosai ei bod yn yr hen amseroedd yn Ue cryn

gadarn.

REEM (öX"l) a gyfieithir yn ein cyfieithiad ni ac amry

w

gyfieithiadau eraill yn unicorn, fel darluniad o greadur

ungorn. Mae hyd yn od y Septuagint wedi ei gyfieithu

yn fi.ovÓKepwí, a'r Lladin unicornis, yr hyn yn ddiau a
arweiniodd eraill i'w gyfieithu yn yr un modd. Mae y
cyfryw anifail wedi cael ei ddarlunio gan Pliny, ond mae
naturiaethwyr wedi ei hir ystyried yn greadur dychym-
ygol. Mae teithwyr Saisonig wedi dweud yn ystod y
blyneddau diweddar eu bod wedi cael creadur ungorn—
rhai yn nifíaethwch Thibet, eraill yn neheubarth Affrica

;

ond hyd yn od pe cadarnheid y cyfryw hanesion i fodd-

lonrwydd, ni fyddai yn canlyn taw un o'r creaduriaid
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liyn yw reem yr Ysgrythyr, yr hwn nis gellir ei gyfrif

yn greaduu- anghj'ffredin ac anadnabyddus, ac heb fod i'w

gael ond mewn gwledydd pellenig, ond anifail cyfFredin

ddigon yn Nghanaan a'r gwledydd cymydogaethol.

Yn yr ysc-rytliyrau darlunir ef fel anifail cryf iawn

(Num. xxxiii. 22 ; xxív. 8); fel wedi ei arfogi â chyrn fel

oíFeryn ymosodawl grymus (Deut. xxxiii. 17); fel yn cario

ei gorn yn uchel (Ps. xcii. 10); fel un fíyrnig, peryglus,

dinystriol (Ps. xxii. 21; Esa. xxxiv. 7); fel anifail y gall-

esid meddwl am wneud defnydd o hono at wasanaeth

amaethyddol, ond yr hwn y ceid ei fod bron yn anmhosibl,

o'r hyn Ueiaf yn anhawdd iawn, i'w ddarostwng i unrhy

w

ívaith o'r fath (Job xxxix. 9-12). Ceir y nodweddau
blaenorol mewn amryw greaduriaid gwylltion. Mae i'hai

wedi golygu taw y rhinoceros ydyw imicorn yr Ysgrythyr,

o ba rai y mae un rhywogaeth ungorn, ac yn ganlynol

mae naturiaethwyr wedi ei alw yn lìhinoceros umcornis.

Mesura o leiaf ddeuddeg troedfedd o flaen y ffroen hyd
fon y gynffon, ac y mae ei amgylchedd bron cymaint, tra

mae ei uwchder o chwech i saith troedfedd—ac felly yn
dynesu at y cawrfil o ran maintioli a phwysau, er yn ym-
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ddangosiadol yu Uawer llai, oblegid fod ei goesau yn Ilawer

byrach. Mae ci gorn, yr hwn sydd yn galed iawn, ac yn
solid trwyddo, a'r hwn fesura weithiau dair troedfedd o

hyd ac o leiaf ddeunaw modfedd o amgylchedd wrth y bon,
yn amddiffyn holl ranau blaen y safn a'r wyneb, fel y gwna
y teigr ddewis yn hytrach ymosod ar gawrfil, hir drwyn

,
yr hwn a fedr ymaflyd yuddo, na'r rhinoceros, yr hwn nis

medr ei wynebu hîb fod mewn perygl o gael ei berfedd
allan. Mae y rhinoceros ungorn yn enedigol o amryw
ranau o India, a cheir ef hefyd yn Abyssinia, Ethiopia, ac
amryw barthau o Affrica. Llysieuol yn gyfangwbl ydyw
ei ymborth. Er nad yw yn ffyrnigwyllt, etto mae yn
anhywaeth iawn, ac yn agored i bangfeydd aohlysurol o

gynddeiriogrwydd {Edin. Enciic. art. 'MazoIogy,' xiii.

449). Gyd â'r eithriad o'i fod yn greadur ungorn, nid
oes fawr yn yr hanes hwn i ddangos taw unicorn yr
Ysgrythyr ydyw,
Mae rhai, megis Bochart, Rosenmüller, ac eraill, yn

golygu taw yr unicorn yw yr oryx, math fawr a ffyrnig
o iwrch. EraiII, megis Alb, Schultens, De Wette, a Ge-

senius, a dybiant taw y buflalo ydyw (Gesen. Lex. 751).

Dywed Dr. liobinson y ceir buîraloes yn Mhalestina yn
bresenol; ond y macnt yn rhywogaeth wahanol oddiwrth

y Iluoedd a ddygant yr un enw yn Ngogledd America,

ac a grwydrant dros wylltdiroedd gorllewiriol y wlad
hono. Maent yn gyffredin iawn yii yr Aiplit, gan y
cedwir hwynt er mwyn eu llaeth a'u llafur. Gydgy-
mysgant yno âg eidionau eraill, a defnyddir hwynt at yr
un dybenion. Creadur hyll, yswil, a drwg ei dymher ydyw.
Bodolent gynt yn Mhalestina, er efallai fel rhai gwylltion,

neu heb gael eu tori at waith, fel yn bresenol yn Àbyssi-

nia. Mae bodolaeth gweithredol yr anifail hwn yn Mha-
lestina yn ei wneud yn bur sicr taw efe ydyw reem yr
Ysgrythyr, am ba un y mae cyfieithwyr hen a diweddar
wedi defnyddio y creadur ymddangosiadol ddychymygol
yr unicorn (Robinson, Ees. iii. 305). Cyfeirir weithiau

at yr uuicorn mewn cysylltiad á'r ych, fel pe buasai rhyw
debygolrwydd rhyngddynt mewu rhai pethau (Deut.

xxxiii. 17; Job xxxix. 9-12; Ps. xxix. 6; Esa. xxxiv. 7).

RE'HOBOTH, un o'r dinasoedd a adeiladwyd gan
Nimrod yn Assyria (Gen. x. 11). Nid oes coffa ychwan-

egol am dani yn yr Ysgrythyrau ; ac ni

cheir ychwaith mewn ysgrifenwyr Groeg
neu Ladin, nac mewn ysgrifenwyr dwyrein-

iol perthynol i'r canol oesau, un math o olion

o ddinas o'r enw hwnw. Nis gellir pender-

fynu dim gan hyny mewn perthynas i'w

sefyllfa neu ei hanes (Rosen. Geog. ii. 26).

Yn Gen. xxxvi. 37 sonir am ' Saul o Reho-
both wrth yr afon' fel yn teyrnasu yn Edom

;

ond prin y gellir tybied taw Rehoboth yn
Assyria oedd y Ile hwn, gan fod y pellder

gymaint. Gan y gelwid yr Euphrates gynt
yr afon mewn ö'ordd o i-agoriaeth (Gen.

xxxi. 21 ; 1 Bren. iv. 21 ; Ezra iv. 10, 16 ;

V. 3), efallai fod Rehoboth yn gyfleuedig

arui. Yn agos i Ad-deir, ar yr Euphrates,

y mae Rehabah, yr hon a dybir yw ' Reho-
both yr afon' (ilson, ii. 358). Galwodd
Isaac un o'r pydewau y darfu ei weision eu
cloddio yn nyffryn Gerar, yn nhir y Pliilis-

tiaid, yn Rehoboth (Geu. xxvi. 22).

REM'PHAN, {'Pe/j.ípái', neu yn ol yr ysgrif Alexan-

drian Fanpáf, neu fel y darllen copiau a chyfieithiadau

eraill Fe^pái'—h.y., Bempìian, lìaipìian, líephan), Ceir y
gair yn araeth Stephan (Act. vii. 43) fel adroddiad o

Amos V. 26), Ile mae JV3 {chiun) yw y gair. Mae amryw
amcan-dybiau wedi cael eu ffurfio mewn perthynas i ystyr

y gair hwn, a rhaid addef nad oes dira sicrwydd ynghylch

ei arwyddocad, Ymddengys y mwyafrif o feirniaid fel

yn cael eu tueddu i ddeall wrtho y blaned Saturn, yr hon
a olygid gan yr hiliogaethau Phoenicio-Semitic fel yspryd

drwg yr oeddid i'w foddio âg ebyrth gwaedlyd. Gwua
rhai, fodd bynag, gyfieithu y gair yn ddelw ueu saflun.

Cyfieitha y Lladin neu y Vulgate yr ymadrodd yn ' ima-

ginem idolorum vestrorum '—delw eich eilunod chwi

'

(Gesenius, Lex. 395).

REPHA'IM. 1, Hil o gawri yn Nghanaan. Cawn
hwynt mor foreu a dyddiau Abraham ar du dvvyreinioI

yr lorddonen (Gen, xiv. 5 ; xv. 20). Erbyn yr amser y
daeth yr luddewon i feddianu eu gwlad ymddengys fod

eu rliif wedi Ileihau yn fawr. Dywedir: 'Og breniu Basan
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yn unig a adawsid o weddill y llephaim ' (C. C cdwri;

I

Deut. iii. 11). Yn ad. 13 dywedir y gelwid ' Basan yn
wlad y Ilephaim '—h.y., y cuwri. Ymddengys fod per-

sonau unigol perthynol i'r hil hon yn mhUth y Philistiaid

yn nyddiau Dafydd; o'r hyn lleiaf enwir pedwar fel wedi
cael eu geni i'r Rapha (?/ cawr ; 2 Sam. xxi. 18, 20, 22),

gair, mae'n bosibl, a gyfeiria at eu disgyniad Ilephairn-

aidd. Fodd bynag, daeth Rephaim, o fod yn enw ar hil

neillduol o gawri, i gael ei ddefnyddio mewn ystyr cyff-

redinol fel un a gynwysai hiHogaethau eraill cyffelyb.

Dywedìr fel hyn :
' Yr Emiaid oeddynt bobl fawr ac aml,

ac uchel fel yr Anaciaid
; yn gawri y cymerwyd hwynt

hefyd ' (Heb. 'lìephaim fel yr Anaciaid
;

' Deut. ii. 6,11;
gwel hefyd adn. 20). Nid ydym, gan hyny, i gyfrif fod

y C. C. yn anghywir pan y deongUr y gair trwy y gair

cyffredin cawri.

2. Mae dyffryn Rephaim, neu y cawri, yn wastad-dir

eang, ac a ddechreua yn agos i ochr orllewinol Jerusalem,

gan ddisgyn yn raddol tua'r dehau-orllewin, hyd nes
culhau yn y cyfeiriad hwnw i gwm dyfnach a chulach, a

chan ymuno yn mhellach yn mlaen â dyffryn arall, yn
arwain i Fôr y Canoldir (Ilobinson, lìes. i. 323 ; Jos. xv.

8 ; xviii. 16). Dywed MaundreJl :
' Y wlad trwy yr hon

y rhed y lîbrdd o Jerusalem i Bethlehem ydyw dyffryn

Rephaim, fel y gellir casglu oddiwrth Joseph. Antiq. iv.

10' (Maundrell, 87). Oddiwrth yr enw gellir casglu y
trigienid y dyffryn gynt gan y Rephaim. Darfu i'r

Philistiaid, yn eu rhyfeloedd yn erbyn Israel, babellu

fwy nag unwaith yn y dyffryn hwn (2 Sam. v. 18, 22 ;

xxiii. 13).

BEPH'IDIM, man ar y tu dwyreiniol i gulfor gor-

llewinol y Môr Coch, Ile y temtiodd yr Hebreaid Dduw,
ac yr ymrysonasant â Moses oblegid eisiau dwfr; ac felly

galwyd y Ile yn Meribah {c]inen) a Massah [profedigaeth).

Yma y tynodd Moses ddwfr o'r graig iddynt ; ac yma y
darfu iddynt hwythau, dan gyfarwyddyd Josua, ymlid a

gwasgaru yr Amaleciaid. [Teithiau yr Israeliaid.]

BË'SEN, dinas berthynol i Assyria, a chwedi ei had-

eiladu gan Nimrod ac Assur, rhwng Ninifeh a Calah.

Dywedir am dani ei bod yn ' ddinas fawr.' Mae rhai yn
meddwl i'r tair, ynghyd â Rehoboth, gael eu huno yn y

»diwedd <â Ninifeh ; ond efallai mai yr un lle yw Resen a

La-rissa ar y Tigris, yr hon oedd yn wyth milltir mewn
arngylchedd, ei muriau yn 100 troedfedd o uwchder ac

yn 2.5 o led.

BEU'BEN, mab henaf Jacob o'i wraig Leah (Gen.

xxix. 32 ; XXXV. 23). Ar ol dychweliad y patriarch a'i

deulu o Padanaram i Ganaan, cyflawnodd Reuben, tra

etto yn ddyn ifanc, losgach â Bilhah, gordderchwraig ei

dad (xxxii. 22). Etto ymddengys ei gymeriad mewn
goleu ffafriol o ran hawddgarwch yn yr ymdrech a wnaeth
i achub bywyd ei frawd Joseph pan y cynygient ei ladd
(xxxvii. 20-22, 29, 30; xlii. 21, 22); ac yn y wystl a
roddodd i'w dad dros ddychweliad diogel Benjamin os

caniatai iddo fyned i lawr gyda hwynt i'r Aipht (xlii. 37).

Ond er taw cyntaf-anedig Jacob ydoedd Reuben, etto,

yn gymaint a darfod iddo iialogi gwely ei dad, rhoddwyd
ei enedigaeth fraint i feibion Joseph (Gen. xlix. 3, 4

;

1 Cron. V. ] , 2).

Yr oedd gan Eeuben bedwar o feibion, a phan ddaeth
yr Israeliuid allan o'r Aipht yr oedd rhif gwrrywaid y
llwyth ' ugain mlwydd ac uchod, pob un a allai fyned

i iyfel,' yn 46,500 ; ond pan rifwyd hwynt drachefn,
ychydig amser cyn iddynt fyned i mewn i wlad yr
addewid, ceid eu bod wedi Ileihau i 43,730 (Num. i. 1-3,

21 ; xxvi. 4-7). Yr oedd Dathan ac Abiram, y rhai

a ymunasant â Corah i wrthryfela yn erbyn Moses
ac Aaron yn yr anialwch, ac a lyncwyd i fynu gan y
ddaiargryn, yn perthyn i'r llwyth yma. Ar ol gorchfygu

y wlad ar y dwyrain i'r lorddonen ceisiodd y Beubeniaid
a'r Gadiaid gan Moses i'w rhoddi iddynt, oblegid ei bod
yn un gymhwys i gynnal eidionau, o ba rai yr oedd gan-
ddynt hwythau lawer. Yn ganlynol rhoddwyd hi iddynt
hwy, ac i hanner Ilwyth Manasseh. Y dernyn o honi a

roddwyd i'r Beubeniaid ydoedd yn flaenorol w(;di cyfan-

Boddi rhan o deyrnas Sehon. Ei. therfyn deLeuol oedd
yr afon Arnon ; nid yw mor hawdd dweud pa beth
ydoedd ei therfyn gogleddol, ond enwir y ddau yn Jos.

xiii. 15-21, 27. Ei therfyn gorllewinol oedd yr lor-

ddonen ; ond mewn amseroedd olynol darfu i'r Ilwythau
hyn estyn eu terfynau tua'r dwyrain, gan ryfela a'r trig-

olion, cymeryd eu heidionau, 'a byw yn eu lle hyd y
caethiwed.' Ond 'troseddasant yn erbyn Duw eu tadau,

a phutteiniasant ar ol duwiau pobl y wlad,' darfu i'r Ar-
glwydd gyffroi yn eu herbyn Pul brenin Assyria, a darfu

iddo yntau eu caethgludo hwy, ië, y Reubeniaid, a'r Gad-
iaid, a hanner Uwyth Manasseh, a'u dwyn hwynt i Halah,
a Habor, a Hara, ac i afon Gozan, hyd y dydd hwn

'

(1 Cron. V. 6, 8, 9, 18-22, 25, 26). Ymddengys fod

caethgludiad y Uwythau hyn yn flaenorol i gaethiwed y
Ilwythau ar y gorllewin i'r lorddonen, yr hwn a gymer-
odd le yn nheyrnasiad Salmaneser (2 Bren. xvii. 3-6

;

xviii. 9-12).

RHAGLUNIO, appwyntio yn mlaen llaw i ryw
ddyben. Felly cafodd pobl Dduw eu 'rhaglunio cyn
seiliad y byd' i gael eu galw, eu cyfiawnhau, eu sant-

eiddio, a'u gogoneddu, 'yn ol arfaeth yr hwn sydd yn
gweithio pob peth yn ol cynghor ei ewyllys ' (Rhuf viii.

29, 30 ; Eph. i. 4-6, 11, 12). Yr ydym yn dal fod hon
yn athrawiaeth ysgrythyrol a rhesymol—mor ysgryth-

yrol a rhesymol fel nas gallwn lai na synu pa fodd y gall

un dyn duwiol betruso i'w derbyn a'i chydnabod fel y
cyfryw. Mae y gwrthwynebiad a gyfodir yn erbyn
Calfiniaeth yn gyftredin yn effaith anwybodaeth o'r hyn
ydyw, a golygiadau camsyniol yn ei chylch.

RHEDEGWR, cenad neu frys-negeseuydd ar gyfer

marchogaeth neu redeg gyda Uythyrau neu ryw hysbys-

aeth arall. Dywedir fod rhai troed-genadau yn Barbary
yn rhedeg 150 o filltiroedd mewn pedair awr ar hugain.

Nid oes dim mewn llawer o wledydd' yn Asia ac Affrica

posts fel gyda ni, ond gellir hurio cenad am bris isel i

redeg ar frys gyda llythyr. Er mwyn trosglwyddo gwyb-
odaeth yn fuan gosodid gwylwyr gan freninoedd Persia

ar fanau priodol o agos at eu gilydd, y rhai, trwy waeddi
ar eu gilydd, a gyhoeddent newyddion cyhoeddus. Yr
oedd y dull hwn yn hollol anghymhwys ar gyfer tros-

glwyddo hysbysiadau dirgelaidd, a sefydlodd Cyrus gan
hyny genadau a farchogent ddydd a nos, fel gyda ni

(Esther iii. 13). Defnyddiai pobl A<jia a gwledydd eraill

golomenod i gario llythyrau, yn enwedig o ddinasoedd

gwarchaeëdig. Yr oedd posts yn Babilon a redent o un
rhan i'r llall o'r ddinas (Jer. li. 31). Mae bywyd dyn yn
gynt na rh"edegwr : yn parhaus frysio Cua'r terfyn, (Job

ix. 25).
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lUIE'GlUM, diuas yn nebau-orllewin Itali, a cliyf-

erbyn a Messina yn Sicily. Dywedir iddi gael ei hadeil-

adu yn ddecbreuol gan ymfudwyr o Cbalcis. Cafodd ei

hail adeiladu yn orwycli gan JuHus Cesar, ar ol iddo

orchfygu Pompey, a'i yru allan o Sicily. Galwodd Paul

yma pan yr aeth yu garcharor i Rufain. Mae wedi cael

ei hysbeilio yn aml gan y Tyrciaid, a'i niweidio gan
ddaiargiynfeydd. Y mae er hyny wedi ei hadeiladu yn
bar dda, ac y mae yn sedd archesgob a dau goleg. Gelwir

hi yn breseuol yn Reggio.

IIHODES, un o'r ynysoedd enwocaf yn Môr y Canol-

dir, mewn amseroedd ben a diweddar, ac yn gorwedd ar

y rhan ddehau-orllewinol o Asia Leiaf. Cylîyrddodd Paul
a hi, o'r hyn Ueiaf pasodd heibio iddi, ar ei fbrdaith ddiw-
eddaf pan yn myned i Jerusalem (Act. xxi. 2). Mewn
amseroedd diweddarach yr oedd yn enwog fel sedd
lùnghts of St. Jolin ofJerusalem, ac am y modd dewr yr

amddiffynasant ddinas Rhodes pan y gwarchaewyd arni

gan y Tyrciaid dan Solyman; ond yn 1522 bu gorfod idd-

ynt roddi i fynu, ac ymneiUduasant i Malta, lle y maent
wedi aros oddiar hyny dan yr enw Rnigìits of Malta.

RHODDION, neu anrhegion a gynygid i amlygu
parcb, neu ymostyngiad i arall, i gadarnbau cyfeillgar-

wch, neu geisio ífafrau.

Yr oedd gynt, ac y mae yn bresenol, yn arferiad mewn
gwledydd Dwyreiniol i wneud rhoddion. Nid oedd hyd
yn od breninoedd, a thywysogion, a dynion mawrion
eraill, uwchlaw derbyn rhoddion, a hyny nid oddiar law
rhai gogyfuwch â hwynt, ond oddiwrth bersonau o is

radd. 'llhodd dyn,' medd Solomon, 'a eanga arno, ac

a'i dwg ef ger bron penaethiaid' (Diar. xviii. 16). Pan
y darfu Jacob, er yn ddigon anewyllysgar, roddi cenad i

Benjamin i fyued i lawr i'r Aipht gyd â'i frodyr, fel y
gorcbymynasid gan Joseph, dywedodd :

' Os rhaid yn
awr felly, gwnewch hyn ; cymerwch o ddewis ffrwytbau y
wlad yn eicb Uestri, a dygwch yn anrheg i'r gwr, ychydig
falm, ychydig f'êl, Uysiau, a myrr, cnau ac almonau' (Gen.

xliii. 11). Pan ddewiswyd Saul yn frenin ar Israel dy-

wedir :
' Ond meibion Belial a'i dirmygasant ef, ac ni

ddygasant anrheg iddo' (1 Sam. x. 27). Nid ystyrid ef

yn beth anmhriodol yn yr hen amserau i roddi anrhegion
i brophwydi, megis Samuel (1 Sam. ix. 7, 8), Eliseus

(2 Bren. v. 5 ; viii. 8, 9). Yr oedd y rhoddion hyn yn
gynwysedig nid yn unig o arian ac aur, ond parau o

ddiUad a phethau eraill, ac hyd yn od o ymborth (Gen.

xlv. 22 ; 1 Sam. xvii. 18 ; 1 Bren. xv. 18, 19; 2 Bren. v.

5 ; 2 Cron. ix. 23, 24). Nid oedd eu gwertb yn aml ond
distadl, ac felly yn gyfryw ac nas golygem ni hwynt yn
deilwng i'w rhoi na'i derbyn. Pan yr aeth Saul i chwiiio

am asynod ei dad, cynygodd ei was ar fod iddynt fyned
i weled Samuel, ' yr hwn bwyracb a fynega i ni y fíordd

y mae i ni fyned iddi.' ' Wele, od awn ni,' ebai Saul, ' pa
beth a ddygwn ni i'r gwr ? canys y bara a ddarfu yn ein

Uestri ni, a gwobr arall nid oes i'w ddwyn i wr Duw

;

beth sydd genym ? A'r Uanc a attebodd, Wele, cafwyd
gyda mi bedwaredd ran o sicl o arian ' (yughylch 7^c.);

' mi a roddaf hyny i wr Duw, er mynegi i ni ein ffordd'

(1 Sam. ix. 6-8). Darfu i Jeroboam brenin Israel, pan y
danfonodd ei wraig i ymgynghori âg Abiah y prophwyd,
ei chyfarwyddo i gymeryd gyda hi rodd o ' ddeg o fara,

a theisenau, a chostrelaid o íel' (1 Bren. xiv. 1-3
; gwel

hefyd 2 Bren. iv. 42).

Efallai yr edrycbir yn aml ar y rhodd a ddygwyd gan
y doethion o'r Dwyrain i'r Gwaredwr newydd eni fel

ffaith unigol ac ar ei phen ei hun; ond gwelir ei bod
mewn cydgordiad âg arferiad gyfí'redinol a fíynai mewn
gwledydd Dwyreiniol : 'A chwedi agoryd eu trysorau,
hwy a offrymasant iddo anrhegion, aur, a thus, a myri

'

(Matt. ii. 11).

Mae yr hen arferiad yma yn ffynu yn y Dwyrain i'r

dydd heddyw. 'Pan,' medd Maundrell, 'y dewisoch
dalu ymweled â gwr mawr, mae yn ofynol i chwi ddanfon
cenad o'ch blaeu yn dwyn anrheg er sicrhau eich derbyn-
iad i'w wyddfod, ac er gwybod ar ba amser y bydd eich
dyfodiad yn fwyaf cyfleus.' Dywed mewn man arall:
' Aethom i alw ar pasha Tripoli, ar ol yn gyntaf anfon
anrheg, yn ol arfer y Tyrciaid, er mwyn sicrhau derbyn-
iad ffafrioL'

' Mae yn cael ei gyfrif yn anfoesgar yn y wlad hon i

dalu ymweliadau heb fod gan ddyn roddion yn ei law.
Mae pob dyn mawr yn dysgwyl hyn fel math o deyrnged
dyledus i'w gymeriad a'i awdurdod, ac edrychant arnynt
eu huuain fei wedi eu diystyru, neu yn wir eu hysbeilio,

pan esgeulusir gwneud hyn. Ac byd yn od wrth dalu
ymweliadau cyftredin yn mhlith pobl o is radd ni cheir

y deuant byth i'ch t heb ddwyn blodeuyn, neu orange,
neu ryw gyffelyb arwydd o'u parch i'r person yr ymwelir
âg tf ' (Maundrell, 26, 29).

Mae yu deilwng o sylw y gwnant yn y Dwyrain nid
yn unig ddanfon yn ddieithriad arn-hegion o'u blaen, neu
gario un gyda hwynt, pan ymwelont â phersonau o uwch
radd, gan nad pa un ai gwleidyddol neu eglwysig, ond
fod y rhodd yn aml yn ddernyn o arian, a hyny heb fod
o werth mawr. Gyda ni edrycbid ar swm bychan o
arian ar lun rhodd yn dramgwydd yn erbyn pobl fawr;
ond nid felly y cyfrifir y petb yn y Dwyrain. Heblaw
arian, cynygir yn rboddion yn y Dwyrain lawer o bethau
eraiU a ystyriem ni yn wael a distadl, ac aubeilwng o'r

sawl a'u cynygient ac o'r sawl a'u derbyuient. Yn mha
oleu yr edrychai Europead ar rodd i Iywodraethwr pen-
tref Àiphtaidd o hanner cant o wyau fel arwydd o barch,

a hyny mewn gwlad lle mae wyau yn cael eu gwerthu
mor rhad a deg am geiniog 1 (Harmer, Oòs. ü. 291, 293).

Nid oedd rhoddiou, fodd bynag, bob amser o gan Ueied
gwerth. Ehoddodd brenines Seba i'r brenin Solomou
' cbwech ugain talent o aur, a pheraroglau lawer iawn,

a meini gwertbfawr. Ni ddaeth y fath beraroglau mwy-
acb, cyn amled a'r rhai roddes breniues Seba i'r brenin

Solomon' (1 Bren. x. 2, 10). Pau ddanfonodd breniu

Syria Iythyr gyda Naaman at frenin Israel fel yr iacheid

ef o'i wahan-glwyf, ' efe a aeth ymaith ac a ddug gyd âg
ef ddeg talent o arian, a chwe mil o aur, a deg pâr o

ddillad ' (2 Bren. v. 5, 6). Bwriadwyd y rhodd hon, mae
yn debygol^ yn benaf ar gyfer brenin Israel, ac yr oedd
yn amlygiad o'r parch oedd yu ddyledus iddo fel y
cyfryw, yu gystal ag yn ofîeryn i gyrbaedd y flfafr fawr
a geisid gauddo. Dymunodd Naaman, ar ol cael iachad,

ar Eliseus dderbyu rhodd ganddo, ond ei gwrthod a
wnaetb yu y modd mwyaf penderfynol ; oud pan ddarfu

Gehazi y gwas, oblegid cael ei siomi yn ei waitb yn
ei gwrthod, redeg ar ei ol, a chan wneud gau esgus geisio

yn enw ei feistr ' dalent o arian, a dau bâr o ddiUad,' efe

a roddodd iddo ' ddwy dalent o arian, a dau bâr o ddiUad,'

(v. 15, 16, 20-23), rhodd o gryn werth. Mae genym
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hefÿd esanipl o rodd fawr a ddanfbnwyd gan Benhadad
brenin Syria i Eliseus y prophwyd (viii. 9).

Math o deyrnged, neu gyduabyddiaeth o ymostyngiad,
oedd y rhodd ddanfonodd meibion Israel at Eglon brenin

Moab ; ac edryehir yn aml ar y rhoddion a anfonir at

freninoedd cedyrn gan dywysogion fel arwydd o isradd-

oledd neu ymostyngiad. Mae Syr John Chardin wedi
sylwi yr edrychir ar roddion dan y cyfryw amgylchiadau
yn y goleu hyn, nid yn unig yn Twrci, ond dros bron yr
holl Levant, a gwna yn gywir iawn gymhwyso hyn at

Ps. ]xxii. 10. Mae yr aduodau blaenorol a clianlynol yn
profi yn eglur fod y rhoddion a enwir yno o natur teyrn-

ged neu arwydd o ymostyngiad (gwel hefyd Ps. xlv. 12;
lxviii. 29 ; Esa. lx. 9). Ond gwna tywysogion beilchion

a thrahaus Asia osod yn aml y cyíryw ddeongliad ar

roddion ag na ddanfonwyd hwynt i un dyben o'r fatli.

Gan y gwnant hyn yn awr, efallai y gwnaent felly yn yr
hen amser; a gallasai rhai tywysogion anghenus ym-
ostwng i wneud hyny yn fwy ewyllysgar, gan fod rhyw-
beth dau-ystyr yn yr arwyddion hyn o'r parch a delid i

dywysogiou grymus (Harmer, Ohs. ii. 307).

RHÜFAIN, prifddinas yr ymerodraeth Rufeinig, a
meistres y byd am hir amser. I)ywedir yn gyíFredin iddi

gael ei sylfaenu yn y flwyddyn 753 c.c. Dros fwy na
2000 o flyneddau mae wedi arfer dylanwad mwy grymus
ac eang, yn wladol ac egiwysig, ar dynged y byd, nag
un ddinas yn y byd ; yn yr hen amserau fel sedd gwerin-
lywodraeth fawr, a chwed'yn ymerodraeth fawr, ac mewn
amserau diweddarach fel sedd y babaeth—weithiau er

da, ond yn llawer amlach er drwg. Ni roddwn ni un
darluniad o honi, nac un manylion mewn perthynas i'w

hanesyddiaeth, gau y byddai ujirhyw gyfrif a allem roddi

am dani o angeurheidrwydd mor fyr fel ag i fod yn
gwbl anfoddhaol, tra ar yr vm pryd na ddygai fawr o

gysylltiad âg amcan mawr y gwaith hwn. Mae llawer

iawn o ddadleu wedi bod yn nghylch ei hen safle a'i

chylchoedd. Mae bron bob peth cysylltiedig â lii wedi
achosi dadleu {Quart. Iìeview, xciv. 416, 443).

Mae yn rhaid fod Cristionogaeth wedi cael ei dwyn i

mewn yn foreu i Rufain ; ac etto mae yn fl'aith hynod fod

dechreuad yr eglwys hono ag a arferodd ddylanwad mor
unarferol mewn oesoedd olyuol ar wledydd cred yn gudd-
iedig gan dywyllwch. Miie yn debygol i ryw wybodaeth
am yr efengyl gyrhaedd llhufain yn foreu ; oblegid fel

prifddinas y byd yr oedd yn ganolbwynt cydgyfarfydd-

iad pob cenedl a chrefydd—yn, mewn gair, fath o gryn-

odeb o'r byd. Yn mhlith yr luddewon a drigent yu
Jerusalem, yr oedd gwyr bucheddol o bob ceuedl dan y
nef

;
pan y darfu i'r apostolion, ac efallai ei'aill ' a dde-

chreuasant lefaru â thafodau eraiU' ar ddydd y Pen-
tecost, yr oedd 'dyeithriaid o Rufehiwyr, luddewon, a
phroselytiaid,' ac mae'n debygol fod rhai o'r rhai hyn yn
mysg y tair mil y rhai, ar ol pregeth Pedr, a ychwaneg-
wyd y dwthwn hwnw at yr eglwys—rhif a chwanegwyd
yn fuan wed'yu i bum mü (Act. ii. 1-10, 41 ; iv. 4), ac i

rai o'r rhai hyn, pan yn dychwelyd i'w cartref, gario gyda
hwynt hanes y pethau rhyfedd a glywsent ac a welsent.

Yn Rhuf xvi. 7 mae Paul yn annerch dau Gristion yn
Rhufain fel i'hai a droisid at Gristionogaeth o'i flaen ef

;

ond cymerodd ei droedigaeth ef le lieb fod yn hir ar ol

hyn, er mae'n wir nas gallwn ddweud pa un a berthyn-
ent i Rufain ao mai yno y derbyniaseut Gristionogaeth,

neu pa bryd ydaethent yno. Yn Act. xviii. 2 eonir am
ryw luddew a' i enw Acwila^ un o Pontus o genedlj wedl
dyfod yn hwyr o'r Ital, a'i wraig Priscila, (am orchy-
myn o Claudius i'r luddewon oll fyned allan o Rufain).
Mae pob lle i gredu fod Acwila a Priscila yn Gristion-
ogion eisoes (adn. 2, 3, 1 8, 26 ; Rhuf xvi. 3). Nid oes
un awgrym yn cael ei roddi taw trwy gyfeillachu â Paul
yn Corinth yr arweiniwyd hwynt i fabwysiadu Cristion-
ogaeth. Sonia Suetonius am yr luddewon yn cael eu
gyru allan o Rufain gan yr ymerawdwr Claudius, a rhydd
fel rheswm am y weithred eu bod yn barhaus yn creu
cytln-wfl, ac yn cael eu cyíFroi i wneud hyny gan un
Chrestus. Efallai nas gallwn ni benderfynu yn gywir
yr amser pan gafodd yr luddewoneu gyru o Rufain gan
Claudius, ond gan iddo ddyfod.yn ymerawdwr yn o.c. 41,
a chan i Nero ei ganlyn yn .54, mae yn rhaid taw yn y
cyfwng y darfu i'r amgylchiad gymeryd lle. Camsyniad
yn unig yw fod y gair Chrestus a ddefnyddir gan Sueton-
ius yn cael ei arfer yn Ue Christus. Nid oes ond gwa-
haniaeth o un lythyren—'e' yu lle 'i'—gwahaniaeth a

allasai dyeithriaid wneud yn ddigon hawdd. Gallasai y
gwahaniaeth yn y duU o swnio yr un gair achosi hyn o

wahaniaeth yn y dull o'i sillebu. Mewn gwirionedd,

mae Tacitus yn defnyddio y gair Chrestus am Grist, ac

ymddengys ei fod yn gamsyniad cyíFredin. Achoswyd y
cythrwfl yn mysg y bobl ag y cyfeiria Suetonius atto yn
benaf gan elyniaeth yr luddewon at y Cristionogion,

yn erbyn y rhai, fel yr ymddengys oddiwrth Actau yr

Apostolion, yr oeddynt bob amser yn barod mewn dinas-

oedd eraili i gyfodi terfysg, ac efallai nad oedd gan y
paganiaid un syniad eglur mewn perthynas i'r gwahan-
iaeth rhyngddynt, yn enwedig gan fod y CristionogioD

mor aml yn luddewon o waedoliaeth. Yn mhen ryw
ychydig flyneddau ar ol hyn y darfu i'r apostol ysgrifenu

ei Iythyr at yr eglwys yn Rhufain (yr amseriad cyífredin,

yn ol beirniaid, yw 57 neu 58), ac y mae yn amlwg oddi-

wrth y Uythyr hwnw fod Cristionogaeth ar yr amser y
cafodd ei ysgrifenu wedi gwneud cryn gynydd yn y
ddinas hono ; fod ganddi amryw ganlynwyr ; fod eu

'ifydd hwynt vn gyhoeddus trwy yr holl fyd;' y teimlai

G3
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yr apostol ddyddordeb mawr ynddynt, a'i fod yn awyddus

am eu gweled ; ei fod lawer gwaith wedi ' arfaethu dyfod

attynt/ ond ei fod wedi ei ' luddio hyd yn hyn/ Yr oedd

eisoes 'o Jerusalem, ac o amgylch hyd Ilyricum wedi eu

Uenwi âg efengyl Crist.' A'r gwaith hwn oedd wedi ei

'luddio hyd yn hyn/ serch ei 'hiraeth am eu gweled.'

Mae holl gymeriad yr Epistol at y Rhufeiniaid yn dangos

nad oedd yr eglwys yn Rhufain yn gynwysedig o * fab-

anod yn Nghrist,' y rhai a ofynent ani gael eu porthi ' â

llaeth/ ond dynion o ddealltwriaeth addfed, y rhai oedd-

ynt alluog i amgyíFred a chymeryd i mewn athrawiaethau

mawrion a nodweddol yr efengyl (Rhuf i 6-13 ; xv,

19-23; xvi. 3-16). Mae yr amrywiol amgylchiadau hyn
yn cyduno i ddangos nad ydoedd yr eglwys yn Rhufain
ddechreuad diweddar. Byddai tybied fod ei dechreuad

idd ei briodoli i 'ddyeithriaido liufeinwyr, luddewon, a

phroselytiaid,' y rhai oeddynt bresenol yn Jerusalem ar

ddydd y Pentecost, yn cwbl gyduno ar amgylchiadau

sydd newydd gael eu hadrodd, neu os nid y pryd hwnw,
etto ar amser heb fod lawer yn ddiweddarach.

RHUFEINWIl, enw ar ddinasydd o Ilufain, gan nad
pa un ai genedig o'r ddinas hono neu beidio. Gwnai yr

luddewon, wrth son am ddynolryw, eu rhanu i luddewon
a chenedloedd, gan gyfeirio at eu crefydd ; rhanai y
Groegiaid hwynt i Roegiaid a barbariaid, yn ol fel byddai
yr iaith Roeg yn un enedigol iddynt neu beidio. Yn
mhlith y Rhufeiniaid yr oedd yr ymadrodd yn wahanol.

Yr oedd y dospeirth i ba rai y rhanent hwy ddynolryw
yn gynwysedig o'r sawl oeddynt yn wleidyddol yn Ilhuf-

einiaid a'r rhai na ddalient un cysylltiad á Rhufain oud
mewn ífordd o ddarostyngiad iddi ; a'r enw roddent hwy
i'r ddau ddosparth hyn o ddyeithriaid oedd dinasyddinn

a dyeiiliriaid. Trigolion Itali oedd y dinasyddion yn
ddechreuol ; ond daeth Uuoedd yn y gwledydd goi'chfyg-

edig yn ddinasyddion trwy rodd neu bwrcas. Yr oedd

y ddau ddosparth hyn yn y meddiant o'r un breintiau,

ac o ba rai y penaf oeddynt eu bod yn rhydd oddiwrtli

fiflangelliad, ac heb fod yn agored i gael eu cyineryd

mewn dalfa oddigerth dan amgylchiadau arbenig ; ac ar

bob achlysur yr oedd hawl i appelio oddiwrth yr ystus-

iaid at yr ymerawdwr (Conybeare, L 312; gwel hefyd

Adams, Roman Äntiq. 40-62). Yr oedd Paul, er yn
luddew o waedoliaeth, yn ddinasydd Rhufeinig, ac nid

trwy rodd na phwrcas—gauwyd ef felly, a gwnaeth ar

amryw achlysuron wneud defnydd o'i freintiau fel dinas-

ydd Rhufeinig (Act xvL 35-39 ; xxiL 24-29 ; xxv. 9-12,

21, 24, 25).

RIB'LÁH, dinas yn ngwlad Hamath (2 Bren. xxiiL
' 33). Sonir am dani gyntaf yn yr H. D. fel yn gyfleuedig

ar derfyn gogledd-ddwyreiniol gwlad yr addewid (Num.
xxxiv. 11).- Yma y darfu i Pharaoh-Necho, brenin yr
Aipht, yr hwn oedd wedi dyfod i fynu i ymladd yn erbyn
Carchemis ar yr Euphrates, osod Joahaz mewn cadwynau,
yr hwn oedd pobl Judah wedi eneinio yn frenin ar ol i'w

dad Josiah gael ei ladd yn Megido, a gwnaeth Joiacim
yn frenin yn ei le ef (2 Bren. xxiii. 29-34). Yma yr
arosodd Nebuchodonosor tra bu ei fyddin yn gwarchae
ar Jerusalem a'i chymeryd ; ac yma y dygwyd y brenin

Sedeciah, a'i deulu, a'i dywysogion, a ' brenin Babilon a
laddodd feibion Sedeciah o tíaen ei lygaid ef ; efe a ladd-

odd hefyd hoU dywysogion Judah. Yna efe a dynodd
lygaid Sedeciah, ac a'i rhwymodd ef â chadwyni, ac a'i

harweiniodd ef i Babilon, ac a'i rhoddodd ef mewn carcli-

ardy hyd ddydd ei farwolaeth' (Jer. lii. 9-11). Dyna y
fath beth oedd gwareiddiad Dwyreinioh
Yr oedd y lle hwn, golygfan y cyfryw ddygwyddiadau

pruddaidd, wedi hir ddiflanu oddiar dudalenau hanesydd-
iaeth, ac nid oedd neb wedi clywed son am dano hyd y
ganrif bresenol. Yn 1816 cafodd Buckingham, wrth baso
o Baal-bek i Hums, yr hen Emesa, Riblah yn 'swp o dai'

ar yr Orontes ; ac ymddengys yn bresenol y cydolygii'

taw hwn yw yr hen Riblah (Gesen. Lex. 855 ; Robinson,
lìes. iv. 544 ; Wilson, ii. 358). Mae y pentref yn un
truenus o ryw ddéugain neu hanner cant o dai. Yr unig
olion hynafiaethol ydyw gweddillion adeüad ceryg pedair
onglog. Ymddengys fod Ilawer o dir âr yn y gymydog-
aeth. Mae ei sefyllfan yn dlws, gan ei bod yn amgylch-
edig ar bob tu gan ddyfli'ryn gorfras a dyfradwy {Bih.

Sac. V. 693).

RIM'MON. 1. Craig yn agos i Gibeah Ile fíbdd 600
o'r Benjarainiaid pan laddwyd gweddill y llwyth. Mae
yn rhaid, fodd bynag, fod y man yn rhywbeth mwy
na chraig yn ol ystyr cyfíredin y gair hwnw. Mae
yn debygol taw bryn ydoedd, oblegid dywedir iddynt
'aros yn nghraig Rimmon bedwar mis'(Barn. xx. 45,

47 ; xxi. 13). Mae yn bresenol bentref a elwir Rimmon
ar y gogledd i Gibeah. ' Cyfansodda,' medd Dr. Robin-
son, 'wrthrych hynod yn yr olygfa, gan ei fod yn gyfleu-

edig ar ac o gwmpas bryn pigfain o gareg galch, ac yn
weledig o bob cyfeiryd. Nid oes fawr amheuaeth nad yr
un man yw a chraig Rimmon Ue fíbdd gweddill y Benja-
miniaid ar ol i'w Ilwyth hwynt gael eu Uadd yn Gibeah

'

(Robinson, Res. iL 113).

2. Prif eilun y Syriaid yr hwn a addolid yn Damascus
(2 Bren. v. 18). Mae Ilawer o amcan-dybiau, ond dim
sicrwydd ynghylch pa beth ydoedd.
ROSH (£rX1, ac yn Deut. xxxii. 32 îTìn), planigyn,

ond pa blanigyn mae yn anhawdd penderfyuu. Cyf-
ieithir y geiriau yn fwyaf
cyft'redin yu fustl yn yr Ys-
grythyrau, ond yn gwbl an-

mhriodol, oblegid cynyrch

anifeilaidd yw hwnw, ac nid

oes blanigyn a ddug y fath

enw. Yn Hos. x. 4 cyfieithir

'ef yn hemloch yn y C. S., ac

yn wermod yn y C. G; ond
dywed RosenmüIIer fod Mi-
chaelis wedi dangos i fodd-

lonrwydd na ddichon rosh

arwyddo hemlock fel mae y
cyfieithwyr Saisonig wedi
dychymygu (Rosen. Bot.

118). Ond planigyn yn
amlwg ydyw. Mae geir-

iau Moses yn dangos hyn:
'Rhag bod yn eich mysg
loreiddyn yn dwyn rosh a

wermod' (Deut. xxix. 18). Yr un wedd Hosea: 'Tardd-

odd megis rosh yn rhychau y meusydd' (x. 4). Mae yn
arferol yn gysylltiedig â wermod—amgylchiad a ddengys

yn mhellach ei gymeriad llysieuol. Dengys hyn heíyd

ei fod yn nodedig am ei chwerwder. Ymddengys fod y
geiriau ' bustl a chwerwder ' bron yn ymadrodd diarebol

HEJir.OCR.
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am yr hyn ycloedd anarferol o chwerw (Deut. xxix. 1 7

;

Jer ix. 14 ; xxüi. 15 , Gal. iii. 19 ; Amos vi. 12 ; Heh)
Yr oedd y ffrwyth, mae yn debyg, ar lun aeron, ac efallai

yr yrngrogent yn sypiau. Am Israel wrthgiliol dywed
Moses :

' Canys o winwydden Sodom, ac o feusydd Gomor-
rah, y mae eu gwinwydden hwynt ; eu grawnwin hwynt
sydd rawnwin bustlaidd

;
grawnsypiau chwerwon sydd

iddyut (Deut. xxxii. 32). Ymddengys ei fod o ffurf syl-

weddol, a'r cyfryw ag ellid ei fwytta. 'Rhoddasant hefyd,'

medd y Psahnydd, ' rosh yn fy mwyd, ac a'm diodant yn
fy syched â finegr' (Ps. lxix. 21). Ond yn Jer. viii. 14,

ix. 1.5, a xxüi. 15, yr ydym yn darllen am 'ddwfr rosh,'

yr hyn all arwyddo naill ai ei sugn cliwerw, neu yn fwy
tebygol trwyth ei chwerwder mewn dwfr—gan fel hyn
fynegi cystudd mawr a bUn. Efallai mai hyn hefyd ydyw
ystyr fíigurol y gair yn Gal. ili. 5 r 'Efe a'm hamgylchodd
à rosh'— h.y., â chystudd—'ac â bhnder.' Yn Deut.

xxxii. 33 a Job xx. 16 arferir y gair am wenwyn aspiaid.

Er ei fod yn amlwg taw planigyn ydoedd rosh, etto yr

ydym yn anaUuog i ddweud pa blanigyn. Mae yr hen
gyfieithwyr yn gwahauiaethu cymaint ac mor anghyson
fel mae yn amlwg taw amcan-dyb oedd y cyfan ganddynt
(Rosen. Bot. 119). Barna Celsius ac eraiU mai cicuta neu
hemloclc ydoedd; Oedmann mai colocyrdh; Michaehs taw
coliuni neu darnel, oblegid y tyfai mewn meusydd ; Ge-
senius J poppy, oherwydd ei ben (Gesen. Lex. 752); ond
mae yn amheus genym ai planigyn cysgawl (narcotic)

ydoedd, oblegid, er ei fod yn chwerw ei flas, etto ei effaith

yn y pen draw oedd Ueihau poen.

IIOTH'EM (Dm) a gyfieithir yn Saisoneg yn jum'per,

ac yn Gymraeg yn ferywen. Ynjuniper j cyfieithid y gair

gan Acwila a Jerome.

Cyfieithai y Syriaeg ef

yn bren turpentine; a'r

arall-eirydd Caldeaeg yn
fanadL Nid oes un lle

i amheu nad yr olaf yd-

yw ystyr y gair Hebraeg,
yr hwn a gyfettyb i'r

Arabic retem, enw ar fath

o fanadl gwynion—sef

Genista roetam ForskaI

—un o brif blanigion yr

anialwch Ile y teithiai

yr Israeliaid ar eu ffordd

i Ganaan. Dyma y
planigyn mwyaf ac am-
lycafyn yr anial-diroedd

hyn, a thyf yn dew yn

y dyffrynoedd a'r dyfr-

welyau. ' Gwnai ein

Arabiaid,' medd Dr.

Robinson, ' bob amser
BANAUL. ddewis man i wersyllu,

os yn bosibl, Ue y tyfai,

er mwyn cael eu cysgodi ganddo y nos rhag y gwynt

;

ac yn y dydd, pan yr aent yn aml o flaen y camelod,
cawsom hwynt yn aml yn eistedd neu yn cysgu dan
Iwyn o'r retem i'w cysgodi rhag yr haul. Yn yr anialwch
yma ei hun, oddeutu taith diwrnod o Beerseba, y darfu
i'r prophwyd eistedd lawr a chysgu dan yr un planigyn

'

(Ilobinson, i?es. i. 299); er y gelwir ef yn y C. S. yn bren

juniper (1 Bren. xix. 3-5). Cyfieithiad o juniper ydy

w

y gair Cymraeg 'meryw; ' felly cyflawnodd y cyfieithwyr

Cymraeg yr un camsyniad a'r rhai Saisonig.

Yn Ps. cxx., yr hon a gyfansoddwyd pan y preswyliai

yr ysgrifenydd yn Mesech, ac y cyfaneddai yn mhebyll
Cedar, dywed: 'Beth a roddir i tiî neu pa beth awneiri
ti, dydi dafod dwyllodrus 1 Llymion saethau y cawr, yn
nghyd â marwor y.rothem.' Mae gwreiddiau y planigyn
hwn yn chwerw iawn, a chyfrif yr Arabiaid y rhydd y
golosg {charcoal) goreu. Casglant y gwreiddiau a'r

cangenau a golosgant hwynt, ac yna cariant y golosg i

farchnad Cairo i'w werthu (Wilson, i. 266).

Cwyna Job oherwydd y dirmyg a ddangosid tuag atto

gan rai oedd ieuengach nag ef, a thadau y rhai, oherwydd
'angen a newyn oeddynt unig, ac yn ffoi i'r anialwch, gan
dori yr hoccys mewn brysglwyni, a gwraidd rothem yn
fwyd iddynt. Ymddengys oddiwrth hyn, er fod gwreidd-
iau y rothem yn chwerw, y caent eu bwytta gan bersonau
yn nyfnder tlodi.

RUTH. Cyfansoddai Llyfr Buth, yn ol hen drefniad

luddewig Iyfrau yr H. D., ran o'r Barnwyr, fel ystlys-

ranau (episodes) Micah a'r Lefiad a'i ordderchwraig.

Darllenir ef yn gyhoeddus gan yr luddewon ar Wyl yr

Wythnosau, oblegid sonia am y cynhauaf,blaen-ffrwythau

yr hwn a offrymid i Dduw ar y wledd hono.

Mae enw y llyfr wedi ei gymeryd oddiwrth Buth, y
Foabees, yr hon a briodasai ' ryw wr o Fethlehem Judah,'

o'r enw Elimelec, yr hwn a'i deulu a aethant ' i drigo yn
ngwlad Moab,' oherwydd fod newyn yn eu gwlad eu

hunain ; ond mewn canlyniad i farwolaeth ei gwr, dy-

chwelodd gyda Naomî ei mam yn nghyfraith i Beth-

lehem, lle y daeth yn wraig i berthynas agos i'r teulu,

Boaz, trwy yr hwn y daeth i fod yn un o flaen-eppil

Dafydd, brenin Israel, a thrwyddo ef o lesu Grist.

Mae yn rhaid i'r dygwyddiadau a adroddir yn Llyfr

Buth gymeryd Ile heb fod yn hir wedi i'r Israeliaid fyned

i mewn i Ganaan. Dywedir yn nechreu y Uyfr taw 'yn

y dyddiau yr oedd y brawdwyr yn barnu ' y ìau y pethau
hyn (i. 1); ac yr oedd Bdaz, yr hwn briododd Ruth, yn
fab i Salmon a Rahel y buttain, yr hon sydd gymaint yn
yr amlwg mewn cysylitiad á'r amgylchiad hwnw (iv. 21

;

Matt. i. 5). Mae yn anhawdd llanw i fynu y cyfwng
rhwng mynediad Israel i mewn i Ganaan a genedigaeth

Dafydd (yr hyn yn ol yr amseryddiaeth cyffredin ydoedd
efallai o gylch 360 o flyneddau), a bywydau Rahel, Boaz,

Obed, a Jesse, ac ni chyfrifir yr olaf ond hyd amser gen-

edigaeth Dafydd.

Mae ysgrifenydd y llyfr a'r oes y perthynai iddì yii

anhysbys. Yn iv. 7 cyfeirir at arferiad mewn ffordd a

ymddengys yn cynwys iddo gael ei ysgrifenu yn mhell

ar ol amser dygwyddiad yr amgylchiadau a adrodda.

Cynwysa y geiriau sydd wedi cael eu coffhau eisoes, sef

i'r pethau y rhoddir eu hanes gymeryd Ile 'yn y dyddiau

yr oedd y brawdwyr yn barnu,' nad oeddynt yn barnu

mwyach, ac i fod y wlad yn cael ei llywodraethu mewn
ffordd arall, efallai gan freninoedd. Ymddengys y ffaith

fod yr achyddiaeth wedi cael ei ddwyn i lawr hyd at

Dafydd fel yn awgrymu ei fod ef eisoes yn berson eithaf

adnabyddus; ond mae yn bosibl y gallasai yr achydd-

iaeth fod ar gyfrif hyn yn ychwanegiad olynol at y llyfr.

RYW, planigyn cyffredin ac eithaf adnabyddus a gaiff

ei enwi yn Luc xi. 42 yn Ile anis neu dill, ag sydd yn
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cael ei enwi yn yr adnod gyfattebol yii Matt. xxiii. 23,

yn mhlith y planigion a ddegymid gan yr ysgrifenydd-

ion a'r Phariseaid, tra yr esgeulusent bethau pwysicach

y gyfraith.

S

SÂBA'OTH ÇEa/3ad; Rhuf. ix. 29; lago v. 4 ; n)ayS
rhif liosog Hya), byddin, Uu (Gen. xxi. 22 ; 2 Sam. viii.

16 ; X. 7); yn cael ei ddefnyddio am yr 'haul a'r lleuad,

a'r ser, sef hoU lu y nefoedd' (Deut. iv. 19); am yr

angelion a sefant o amgylch gorsedd Duw (2 Bren.

xxii. 19); yn aml iawn mewn cyfeiriad at Dduw, gan
gynwys yr oll o'r rhai hyn: Duw y Uuoedd (Ps. Ixxx.

7, 14), Jehofah y Uuoedd (Ps. lxxx. 4, 19). Yn Rhuf
ix. 29 ac lago v. 4, ni ddylasai 'Za/3ad yn y C. S. gael ei

adael yn anghyfiaith, ond cael ei gyfieithu fel yn y Cyna-

raeg yn Arglwydd y lluoedd.

SAB'BATH. 1. Y sabbath wythnosol (Exod. xx.

8-11). Mae cymaint wedi cael ei ysgrifenu yn ystod y
blyneddau diweddaf ar y matter hwn, fel nad yw mewn
un modd yn angenrheidiol i ni ymhelaethu arno, a chan
nas gallem yn y gofod cyfyng a fwriadwyd ar ei gyfer

wneud cyfiawnder âg ef, yr ydym yn anewyllysgar i drin

pwuc mor bwysig mewn duU íinmherífalth ac anfoddhaol.

Nis gallwn lai, fodd bynag, na,g amlygu eia galar dwys
oblegid y syniadau a'r arferiadau Uaes a ffynant, nid yn
unig yn mhlith rhan o'r cyhoedd, y rhai ni wnant ond
ychydig neu ddim cyfrif o grefydd, ond yn mhlith nid

ychydig o'r rhai a wnant broíFes arbenigol o Gristionog-

aeth, o'r hyn lleiaf a gyfrifir fel yn gwneud y cyfryw
broffes. Yn mhlith yr hen luddewon yr oedd i'w cael

broffeswyr o'r wir grefydd y rhai angliofiasant 'gadw yn
santaidd y dydd sabbath ' (Neh. xiii. 1.5-18; Jer. xvii.

21-27; Amos viii. 4, 5; cydm. y cyferbyniad dyled-

swydd (Esa. Ivi. 1-6 ; lviii. 13, 14).

2. Sabbathau (Zá/3/3aTa
; Col. ii. 1 6) a gynwysent yr

hoU sabbathau luddewig, neu amserau yr orphwysfa
santaidd a ordeiniwyd gan Dduw dan oruchwyliaeth
Moses. Cymhwysir y gair nid at ddyddiau yn unig;
arferir ef hyd yn od am flyneddau :

' Chwe blynedd yr
heui dy faes, a chwe blynedd y tori dy winllan, ac y
cesgli ei chnwd. Aí; ar y seithfed flwyddyn y bydd
sabbath gorphwysdra i'r ; tir, sef sabbath i'r Arglwydd

;

na haua dy íaes, ac na thor dy winllan ' (Lef xxv. 3, 4).

A thrachefn (adn. 8, 9): '. Cyfrif it hefyd saith sabbath o

flyneddau, sef saith mlynedd seithwaith ; dyddiau y saith

sabbath o flynyddoedd ,fyddant i ti yn naw mlynedd a
deugain. Yna par ganu it' udgorn y jubili ar y seithfed

mis, ar y degfed dydd o'r mis.' Cyfrifai yr luddewon eu
dyddiau o hwyr hyd hwyr, ac felly dechreuent eu sabbath
yn hwyr dydd Gwener, a diweddent ef yn hwyr dydd
Sadwrn. Dywed Josephus y gwnai un o'r offeiriaid

sefyll ar ran uchel o'r deml, a chyhoeddai â swn udgorn
ddechreuad pob seithfed dydd rhwng y ddau oleu hwyrol,
ac hefyd ar y noson ganlynol pa bryd y diweddai y
sabbath, fel y byddai y bobl yn gwybod pa bryd yr
oeddynt i roddi heibio eu gwaith, ac ail-ymaflyd ynddo
drachefn (Wars, iv. 9, 12).

Mae luddewon y dyddiau presenol yn cadw at yr hen
ddull gyfrif y sabbath o fachlud haul hyd fachlud haul.

Mae eu gorchymynion a'u gweddiau mewn perthynas i

gadw'r sabbath yn lliosog, ac o'r fath fwyaf dibwya a
phlentynaidd (AUen, Mod. Jud. 357-365).

Sabbath-daith. [Mesueau Teithiol.]

SACHLIAIN, rnatli o liain garw y byddid yu arfer ci

wisgo i amlygu galar.

SAETH, arf-dafl maiu, blaenllym, adfachog, ac yn cael

ei saetliu oddiar fwa wrth hela neu ryfela. Bwäau
a saethau ydyw yr arfau cyntaf y mae cyfeiriad attynt
yn yr Ysgrythyrau. Gallwn yn naturiol dybied y defn-

yddid hwynt gan Nimrod, 'yr hwn oedd heliwr cadarn
ger bron yr Arglwydd ' (Gen. x. 9), gan nad pa un ai at

helwriaeth nevi ryfel y cyfeirir. Gwnaeth Agar pan
gafodd hi a'i mab Ismael eu danfon i ff'wrdd gan Abraham
' fyned, ac eistedd ei hun yn mhell ar ei gyfer, megis
ergyd bwa : ac yr oedd Duw gyd â'r Uanc ; ac efe a
gynyddodd, ac a drigodd yn yr anialwch, ac a aeth yn
berchen bwa' (Gen. xxi. 14-16, 20). Ni gawn Isaac yn
dweud wrth ei fab Esau :

'Ac yn awr cymer, attolwg, dy
ofler, dy gawell saethau, a'th fwa, a dos allan i'r maes, a

hela i mi helfa ' (xxvii. 3). Yn y fendith a gyhoeddodd
Jacob wrth farw uwch ben Joseph dywed :

' A'r saeth-

yddion fuont chwerw wrtho, ac a saethasant, ac a'i cas-

asant' (xlix. 23). Dywedwyd hyn yn ddiau yn flîgurol,

ond mae y ffaith fod y fath fl&gur yn cael ei defnyddio

yn cynwys fod yr arf yn un cyffredin, yn gystal a'r

defnydd a wneid o hono.

Defnyddid yr arfau hyn yn foreu mewn rhyfel gan yr
hen genedloedd. Mae Jacob yn cyfeirio at y defnydd a

wnai ef o honynt (xlviii. 22). Cyfeirir attynt fel mewn
arferiad gan yr Israeliaid (Jos. xxiv. 12). Yn 1 Cron.

V. 18 dywedir, ' Meibion Beuben, a'r Gadiaid, a hanner
Uwyth Manasseh, o wyr nerthol, dynion yn dwyn tarian

a chleddyf, ac yn tynu bwa, ac wedi eu dysgu i ryfel,

oedd bedair mil a deugain a saith gant a thri ugain yn
myned allan i ryfel' (gwel 2 Sara. i. 18, 22 ; 2 Bren. ix.

24; xiii. 14-19). Defnyddid hwynt hefyd gan y Phil-

istiaid. Yn y rhyfel diweddaf yn eu herbyn dywedir

:

' A thrymhaodd y rliyfel yu erbyn Saul, a'r gwyr bwäau
a'i cawsant ef, ac efe a archollwyd yn dost gan y saeth-

yddion ' (1 Sam. xxxi. 3). Gan y Syriaid : trwy fwa wedi
ei dynu ar amcan, y cafodd Ahab ei glwyfo yn farwol

(1 Bren. xxxii. 34). Gan yr Assyriaid (Esa. vii. 17, 24).

Gan y Mediaid a'r Persiaid (Jer. i. 9, 14, 41, 42; li. 11).

Mae y cyfeiriadau yn yr Ysgrythyrau at fwäau a saethau

fel arfau rhyfel, efallai yn fwy aml nag un math arall o

arfau, gyd â'r eithriad o'r cleddyf Yn y cof-golofnau

sydd wedi cael eu twrio allan o garneddau Niniíeh, mae
Iluniau rhyfelwyr wedi eu Iiarfogi â bwäau a saethau yn
gyffredin iawn. Yn wir, hyd nes darganfyddwyd powder,

parhausant i fod yn arfau rhyfel cyffredin gan fyddinoedd

Europe. ' Dewiuid dewiniaeth ' â saethau yn gyffredin

iawn gan y Caldeaid, yr Arabiaid, y Scythiaid, &c. Mae
genym esarnpl o hyn yn Nebuchodonosor. Yn anmhen-
deríynol pa un ai ar yr luddewon neu yr Ammoniaid yr
ymosodai gyntaf, breninoedd y ddau oeddynt wedi
dyfeisio oynlluniau i symud ei iau oddiar eu hysgwyddau,
dewiniodd trwy saethau, ymgynghorodd á'i deraphim, ac

edrychodd i mewn i afu creaduriaid a laddesid er g\vybod
pa Iwybr ydoedd i'w ddewis (Ezec. xxi. 19-22). Mae
Jerome, yn ei esponiad ar yr adnod hon, yn dvreud:

'Dyma'r duU o ddewinio—ysgrifenent ar amryw saethau
enwau y dinasoedd yn erbyn y rhai y bwriadent ryfela,
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ac yna gosodeiit hwynt blith draphlith gyd â'u gilydd

yn y cawell, a pherent iddynt gael eu tynu allan fel

bwrw coelbren, a'r ddinas hono yr oedd ei henw ar y
saeth gyntaf a dynid allan oedd yr un yr ymosodent arni

gyntaf.' Ar bob amgylchiad pwysig megis priodas, rhyfel,

teithiau, &c., dewiniai yr Arabiaid trwy dair o saethau a

siglid ynghyd raewn «ach. Os yr uu yr oedd yn ysgrif-

enedig arni y geiriau, ' Goi'chymyn fi, Arglwydd,' a

dynid allan gyntaf, aent rhagddynt i gyflawni eu liam-

can; ond os yr un yr oedd yn ysgrifenedig arni, 'Gwa-
hardd fi, Arglwydd,' a dynid, yna rhoddent i fynu eu
bwriad dros un íiwyddyn gyfan , os yr un nad oedd dim
yn ysgrifenedig arni a dynid, tynent drachefn hyd nes

cyrhaedd atteb penderfynol.

Mae yr hyn sydd yn tueddu i frathu, poeni, ueu ddin-

ystrio, yn cael ei alw yn saethau. Saethau Duw ydyw
ofn arswydus ei farnedigaetliau

;
yr hwn a glwyfa, ac a

boena y gydwybod (Job vi. 4 ; Ps. xxxviii. 2). Mae ei

wahanol farnedigaethau—taranau, inellt, tymhestloedd,

newyn, afiechyd, a chystuddiau eraill, yn cael eu galw
yn saethau (2 Sam. xxxii. 1;3 ; Ezec. v. 6 ; Ps. xci. 5

;

Gal. iii. 12, 13 ; Hab. iii. 11). Felly hefyd y gelwir ei

air a'i ddylauwad ysprydol, y rhai ydynt finiog a nerthol

i drywaiiu a throi calonau pechaduriaid (Ps. xcv. 5).

Saethau dijmon dì-ygionus yw eu geiriau gau, twyllodrus,

ac absenol (Diar. xxv. 18; Jer. ix. 8; Ps. Ixiv. 3), a'u

gallu i wneud niwed i eraill (Ps. xi. 2 ; Ivii. 4 ; Diar.

xxvi. 18); yr oll o ba rai ydynt drywanol a phoenus i'w

dyoddef, a'r rhai allant wneud niwed yn ddisymwth.
Mae fod hicäau a saethau Duio yn sìjrtliio o'i laio, yn ar-

wyddo diffyg tuedd a gallu i ddefuyddio ei arfau yn
erbyn yr luddewon (Ezec. xxxix. 3).

SAFF'EWN. Yn Can. iv. 14, mae DDID {carcom) yn
cael ei enwi mewn cysylltiad âg amiyw blanigion per-

aroglus eraill. Ymddengys yn ddiamheuol taw y crocus

saffrwn a olygir, gan yr- arwydda yr enw Arabic cyffelyb

y saffrwu Indiaidd. Dynoda y gair Groeg KpÓKoç, trwy
yr hwn y deon'gla y Deg a Thriugain y gair Hebraeg, yr

un planigyn. Mae y gwir safí'rwn, fel ei gelwir, yn
blanigyn neu flodeuyn ag sydd yn tyfu yn gyffredin

iawn yn awr yn y Dwyrain, a gwrteithir ef yn gyffredin

iawn yn awr yn ein gerddi. Gwnai yr hynafiaid ddefn-

ydd cyffredin iawn o'r blodeuyn hwn fel perarogl, a hyny
mewn amrywiol tí'urfiau (liosen. Bot. 137).

SAITH. Heblaw ystyr cyffredin y gair hwn fel rhif-

ydd, mae iddo arwyddocad arbeuig yn yr Ysgrythyrau ;

ac yn ganlynol mae wedi cael ei alw gan rai yn ' rhif

jDerffeithrwÿdd.' Dyma fel y mae wedi cael ei gymeryd
oddiar y cyfnod boreuaf yn hanes y byd :

' Ar y seithfed

dydd y gorphenodd Duw ei waith, yr hwn a wnaethai

efe ; ac a oi'phwysodd y seithfed dydd, oddiwrth ei holl

waith, yr hwn a wnaethai efe. A Duw a fendigodd y
seithfed dydd, ac a'i santeiddiodd ef, oblegid ynddo y
gorphwysasai oddiwrth ei holl waith, yr hwn a greasai

Duw i'w wneuthur' (Gen. ii. 2, 3). Cain, pan glywodd
ei ddedfi-yd, sef y byddai yn wibiad a chrwydriad ar y
ddaiar, ac yr ofnai y gwnai pwy bynag a'i cyfarfyddai

ei osod i farwolaeth, ' dywedodd yr Arglwydd wrtho, Am
hyny y dielir yn saith ddyblyg ar bwy bynag a laddo

Cain.' Ei ddisgynydd Lamech, gan gyfeirio at hyn, a
ddywedodd ;

' Os Cain a ddielir seithwaith, yna Lamech
saith ddengwaith a seithwaith' (iv. 12-15, 24).

Pan orchymynwyd Noah i adeiladu yr arch, archwyd
ef i gymeryd iddi ' o bob anifail glân bob yn saith,' ac ' o
ehediaid y nefoedd hefyd bob yn saith' (vii. 2, 3). Paii

yr oedd dyfroedd y diluw yn treio, anfonodd Noah
golomen i weled a dreiasent, a chwedi iddi ddychwelyd,
' efe a arosodd etto saith niwnod eraill, ac a'i hanfonodd
hi eiiwaith allan o'r arch, ac ar ei dychweliad yn y pryd-
nawn a deilen olewydden yn ei gilfin hi, efe a arosodd
etto saith niwrnod eraill, íic a'i hanfonodd hi drachefn
allan o'r arch, ond ni ddychwelodd hi eilwaith atto ef

mwy ' (viii. 8-12).

Yr oedd blyneddau amldra a newyn yn ngwlad yr
Aipht, a'r arwyddluniau o honynt, oll yn seithau; saith

o wartheg tewion a saith o ral truain, saith nilynedd o

amldra a saith mlynedd o newyn (xli. 1-4, 25-32).

Balac, brenin Moab, wedi danfon am Balaam o Meso-

potamia i ddyfod a melldithio Israel, y dewin, ar ol cael

ei gymeryd ganddo i uchelfeydd Baal, a ddywedodd
wrtho: 'Adeilada i mi yma saith allor, a darpara i mi
saith bustach, a saith hwrdd' (Num. xxiii. 2, 14, 29).

Yn mhlith yr luddewon yr oedd nid yn unig sabbath

sabbathol o orphwysdra, ond yr oedd pob seithfed flwydd-

yn sabbath o orphwysdra, a phob saith seithfed blwyddyn
yn jubili. Cadwent uchelwyliau y bara croew a'r pebyll

am saith niwrnod ; cyfyngid i saith rif yr anifeiliaid

mewu amryw o'u hebyrth. Yr oedd i'r canwyllbren aur

saith o geinciau ; saith offeiriad a saith udgorn a am-
gylchynasant gaerau Jericho am saith niwrnod, a saith

seithwaith ar y seithfed. Yn Natguddiadau loan yn y
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T. N. yr ydym yri darllen am saith eglwys, saith can-

wyllbren, saith yspryd, saith seren, saith udgorn, saith

taran, saith phiol, saith pla, a saith pla i'w tywallt ar y
bwystfil ar saith corn.

Saith a arwydda yn aml lawer, llawer iawn, rhif mawr,

amldra, ac etto y rhif a'r swm yn anmhenderfynol (1 Sam.

ii. 5 ; Ruth iv. 15 ; Job v. 19 ; üiar. xxvi. 16, 25 ; Esa.

iv. 1 ; Jer. xv. 9).

Saith seitliicaith a arwydda yn aml yn llawn, yn gyf-

lawn (Lef. xxvi. 18, 21,2 4, 28 ; Ps. xii. 6; lxxix. 12;

Diar. xxiv. 16); dengicaith a thruçjain seithwaith a arwydda
yn aml iawn (Matt. xviii. 21, 22).

Gelwir yr Yspryd Glân yn ' saith yspryd,' ac 'yn saith

o lampau tân yn Uosgi ger bron yr orseddfainc,' i arwyddo
ei wybodaeth bei'ffaith, ynghyd â'i amrywiol ddoniau a'i

weithrediadau (Dat. i. 4 ; iv. 5).

SAL'AMIS, prifddinas Cyprus, a chyfleuedig ar ochr

ddwyreiniol yr ynys. Pregethwyd yr efengyl yn Cyprus
gan ryw rai o'r ' i'hai a wasgarasid oherwydd y blinder

a godasai ynghylch Stephau.' Yr oedd rhai o honynt yn
wyr o Cyprus, ac nid yw yn anhebygol nad allasai yr

efengyl gael ei dwyn mewn ganddynt i Salamis fel prif-

ddinas yr ynys (Act. xi. 19, 20). Ar ol hyn, pan gafodd

Barnabas a Saul eu neiUduo trwy awdurdod bendant yr

Yspryd Glân i waith cenadol, mordwyasant yn gyntaf i

Cyprus, 'a phan oeddynt yn Salamis, hwy a bregethasant

air Duw yn synagogau yr luddewon' (xiii. 1-5), y rhai

oeddynt Hosog iawn yn yr ynys.

Fe ddywedir i'r ddinas hon gael ei hadeiladu gan
Teucer, yn fuan ar ol dinystr yr hen Gaerdroia, ac iddi

dderbyn ei henw oddiwrth ei wlad enedigol ef, sef ynys
fechan yn agos i Athen. Bu am hir amser yn brifddinas

Cyprus, ac yn drigle y gwahanol freninoedd a deyrnasent

dros y rhan ddwyreiniol o'r ynys. Cafodd ei darostwng
yn olynol gan y Persiaid, yr Aiphtiaid, a'r Macedoniad

;

ac hanner can mlynedd c.c. daeth i ddwylaw y Rhufein-

iaid. Yn y ddeunawfed flwyddyn o deyrnasiad Trajan

darfu i'r luddewon, y rhai oeddynt hosog iawn, greu
gwrthryfel cyfíi-edinol yn y ddinas, gan ddilyn esampl eu
cydwladwyr yn Ale^andi'ia a manau eraill, a buont bron
dinystrio y ddinas. Cawsant wedi hyny eu cosbi yn Uym
am y gweithredoedd barbaraidd a gyflawnasant yn ystod

y gwrthryfel, gan Trajan a'i ganlyniedydd Adrian, y
rhai a laddasant dyrfaoedd Uiosog o honynt yn Judea a

Cyprus ; ac o'r ynys hono cafodd yr holl luddewon eu
halltudio a'u cadw allan o honi am byth trwy ddeddf o

eiddo yr ymerodraeth, yr hon a osodai bob luddew i farw-

olaeth yn ddibrawf os gosodai ei droed ar yr ynys. Er
nad yw y ddeddf hon mwyach mewn grym, etto parha
ei dylanwad, ac i'r dydd heddyw, ni cheir dim luddewon
ynyrynys.

Cafüdd Salamis yn y diwedd ei llwyr ddinystrio gan

y Saraceniaid, y rhai a oresgynasant yr ynys o gylch o.c.

633, ac ni chafodd byth mwyach ei hail-adeiladu. Mae
y dadfeihau yn eang iawn, gan eu bod ynghylch tair

milltir niewn amgylchedd, ac yn gynwysedig yn benaf o

ddarnau o golofnau granite a marmor, o ba rai nid oes

ond ychydig iawn yn gyfain ; hefyd o ddarnau o geryg
nâdd a rhai heb eu trin, darnau o farmor, a phriddweithiau,
ac mor dew a chadarn fel y maent wedi aros heb gael eu
symud. Mor gyfangwbl mae pob adeilad wedi ei ddin-
ystrio fel nad oes yn aros furiau palas na synagog, nac

un math o adeilad i ddango's gwychder hynafol y ddinas.

Mae ychydig golofnau drylhedig yn aros yn bresenol

;

ond mae yr hoU golofnau a'r darnau mwy gwerthfawr
wedi cael eu symud i addurno adeiladau mwy diweddar
yn y gymydogaeth. Dim ond ychydig olion o'r hen
borthladd sydd yn aros ; ac y mae y tywod wedi eu
chwythu oddiar y traeth gan wyntoedd y gogledd-ddwy-
rain wedi gorchuddio yn gyfangwbl y traeth am hanner
miUtir i fynu i'r wlad, gan ychwanegu nid ychydig at

anghyfauedd-dra yr olygfa. Mae rhai darnau o'r dwfr-
ddygiedydd a gariai ddwfr i'r ddinas o Cythera, yn agos
i ddeg ar hugain o fiUtiroedd o bellder, yn aros, a'r gwely
ar hyd yr hwn y rhedai y dwfr mewn cytìwr da o ran

cadwraeth [Amer. Miss. Iler. 184:1, tudal. 109).

SAL'EM, neu Shalem (D7EÎ' ; Sept. a'r T. N. :S,a\^/j.).

1. Salem, dinas berthynol i Sichem yn ngwlad Canaan, i ba
un y daeth Jacob pan ddychwelodd o Padan-aram (Gen.

xxxiii. 1 8). 2. Salem, tahyriad o Jerusalem (Ps. lxxvi. 2).

Dyma ddau bwnc penderfynedig. Gelwir Melchisedec

yn 'frenin Salem' (Gen. xiv. 18; Heb. vii. 2); ond nid

ydys wedi penderfynu pa un o'r ddau le hyn sydd i'w

ddeall. Yr ydys yn gyfiredin wedi cymeryd yn ganiataol

taw Jerusalem a feddylir ; ond nid oes dim profion y cai

hi ei galw felly yn nyddiau Melchisedec. Mae son am
Jerusalem, mae'n wir, yn nyddiau Josua (Jos. x. 1, 3, 5,

23); ond ymddengys taw Jebusi neu Jebus y gelwid hi

yn ei amser ef, ac hefyd yn amser y barnwyr ; a'i bod y
pryd hwnw neu ar ol hyny yn gyfiredinol yn adnabyddus
wrth yr enw hwnw, oblegid mae yr enw Jerusalem yn cael

ei ychwanegu yn aml mewn ffordd o eglurhad (Jos. xv. 8

;

xviii. 28 ; Barn. i. 21 ; xix. 10-12). Hyd yn od yn nyddiau
cyntaf teyrnasiad Dafydd parhai y Jebusiaid i gadw medd-
iant o honi (2 Sam. v. 6-9). Fel enw ar Jerusalem, nid

yw Salem byth yn cael ei arfer, yn Uyfrau hanesyddol neu
lyfrau eraill yr Ysgrythyr, am y ddinas hono ar ol iddi

ddyfod yn brifddinas teyrnas Dafydd, gyd â'r unig eithr-

iad yr ydys eisoes wedi cyfeirio atto, yr hwn, gan ei fod yn
ddefnydd barddonol o'r gair, ni charia lawer o nerth gyd
âg ef mewn ffordd o resymiad. Dywedir yn ff'afr Salem
yn agos i Sichem, ei bod ar y ffordd union o Damascus i

Sodom, pan ddeuai un o'r dehau ar hyd oclir ddwyreiniol

yr lorddonen ; etto rhaid cydnabod fod Jerusalem yn
llawn cymaint felly, neu yn bur agos atti yn yr ystyr

yma. Er y tueddir ni i feddwl mai nid y Ue a aiwyd
wedi hyny yn Jerusalem ydoedd y Salem o ba un yr

oedd Melchisedec yn frenin, nid ydym yn barod i ddweud
taw ' Salem yn agos i Sichem ' ydoedd, ond tueddir ni i

adael y matter heb ei benderfynu.

Mae son yn y T. N. am Salim (2aXeí/x). 'Ac yr oedd

loan hefyd yn bedyddio yn Ainon, yn agos i Salim ;

canys dyfroedd lawer oedd yno' (loah iii. 23); ond yn
mha le yr oedd Ainon neu Salim nis gellir penderfynu.

Prin y gallasai Ainon fod ar lan yr lorddonen, oblegid

pe felly, ni fuasai un achos rhoddi fol rheswm fod ' dyfr-

oedd lawer yno.'

SALMO'NE, neu Salmo'nium, Sammo'nion, dinas a

phorthladd ar ben deheuol ynys Crete, lle mae Penrhyn
Salmone yn bresenol (Act. xxvii. 7).

SAMA'RIA, prifddinas y deg llwyth neu freniniaeth

Israel. Sylfaenwyd hi ynghylch y flwyddyn 925 c.c.

gan Omri brenin Israel, yr hwn a brynodd y mynydd
Shomron gan Semer, ac a adeiladodd arno ddinas, yr hon
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oddiwrth enw y diweddar berchenog, a alwodd yn
Shomron neu Samaria (l Breu. xvi. 24). Gan adael

Tirzah, y brif'ddinas flaenorol, gwnaeth Omri Samaria

yn drigle, yr hon o hyny allan a ddaeth i fod yn frenin-

iaeth Israel. Hyd yn od yn ei amser ef, fodd bynag,

cafodd Benhadad brenin Syria hawl i adeiladu heolydd

ynddi, fel efallai llefydd i fasnachu (xx. 34). Darfu i

Àhab, yr hwn a ganlynodd ei dad Omri, adeiladu 't
ifori' yn Samaria (xxxii. 39; gwel Ps. xlv. 8; Amos
iii. 15). Yn ei deyrnasiad ef gwarchaewyd arni gan
Benhadad, mab brenin blaenorol Samaria o'r enw hwnw;
ac yr oedd gyd âg ef ' ddeuddeg brenin ar hugain, a

meirch, a cherbydau ;
' ond er ei ymffrost traliaus cafodd

ei gwbl orchfygu, a bu dda ganddo geisio heddwch, ac hyd
yn od ddweud .

' Y dinasoedd a ddug fy nhad i oddiar

dy dad di, a roddaf drachefn ; a chei wneuthur heolydd

i ti yn Damascus, fel y gwnaeth fy nhad yn Samaria'

(xx. 1-34). Yn nheyrnasiad Jehoram, mab Ahab, gwar-

chaewyd ar Samaria drachefn gan Benhadad brenin

Syria, a dygwyd hi i'r fath ddygn gyfyngder trwy ncwyn
fel y siaradai j bennywaid ynghylch bwytta eu plant -,

ond ar yr achlysur cafodd y Syriaid eu taro âg ai'swyd

disymwth, a chafodd y ddinas unwaith yn ychwaneg ei

gwaredu (2 Bren. vi. 24-30; vii. 1-16). Bu Samaria yn
brifddinas breniniaeth Israel am ddau can mlyned'd

;

ond o gylch 750 c.c, yn nheyrnasiad Hosea, daeth Sal-

maneser brenin Assyria i fynu ac a warchaeodd arni am
dair blynedd, ac a'i henniUodd hi, 'ac a gaethgludodd
Israel i Assyria, ac a'i cyfleodd hwynt yn Halah ac yn
Habor, wrth afon Gozan, ac yn ninasoedd y Mediaid'
(xviii. 1-11). Gyda goresgyniad Samaria gan Salman-
eser y terfynodd teyrnas Israel.

Ond, fodd bynagj ni chafodd Samaria ei dinystrio y
pryd hwnw (Jer. xli. 5). Diau iddi gael ei meddianu
gan yr ymfudwyr y rhai a sefydlodd brenin Assyria yn

y wlad, yn lle yr hen drigolion a gaethgludasai (2 Bren.

xvii. 24 ; Ezra iv. 9, 10). Yn rhyfeloedd y Maccabeaid
â breninoedd Syria gwarchaeodd John Hyrcanus yn

SAMAlilA

erbyn Samaria, a cliwedi i'w filwyr ei chymeiyd, dinystr-

asaut hi, a gwnaethant y trigolion yn gaethion (Joseph.

Wars, ii. 7). Gwuaeth Herod Fawr ei chadarnhau, ei

helaethu, a'i phrydferthu, a newidiodd ei henw i Sebaste

—enw a roddodd iddi o barch i'r ymerawdwr Augustus

;

yr un ystyr yw 'Ee/BacTTÓç yn Groeg ag Augustus yn
Lladin (Joseph. Antiq. xv. 8. 5).

Nid oes genym un Avybodaeth pa bryd y darfu dinas

orwych Herod syrthio i adfeiliau ; ond gwna hoU hanes-
ion y bedwaredd ganrif ac amseroedd olynol ein tueddu
yii hytrach i gasglu fod y dinystr wedi cymeryd lle yn
flaenorol i'r amser hwnw. Mae yr enw Groeg Sebaste
wedi paso i'r un Arabic Sebustieh, y pentref a gynddrych-
iola yn bresenol yr hen Samaria. Mr. Thompson, cen-
adwr Amerlcanaidd, a'i geilw yn 'bentref truenus

;'

dywed Dr. Robinsou fod y tai wedi eu hadeiladu yn
ganolig dda, o geryg wedi eu cymeryd o hen adfeiliau y
ddinas. Ceir amryw ddarnau o hen golofnau a cherf-

weithiau yn muriau yr aneddau presenol. Yr unig
wrthrych yn y pentref ag sydd yn werth mynyd o sylw

ydyw hen eglwys gadeiriol a lleiand, y rhai y dywedir

iddynt gael eu hadeiladu gan Santes Helena. Mae yr

adeiladwaith yn bob peth ond clasurol, gan y dengys yr

addurniadau gymysgedd hynod o bob math o ddull, a

diffyg duU. Mae hoU fryn Sebustieh yn gynwysedig o

dir flrwythlon ; ca ei wrteithio yn bresenol hyd ei gopa,

ac y mae yn tyfu arno lawer o olewydd a fíigysAvydd.

Mae y tir wedi cael ei aredig am ganrifoedd, ac ofer yw
edrych yn bresenol am sylfeini a meini yr hen ddinas.

Ar y tu dehau i'r bryn mae colofn-renc (colonaâe) yn
cynwys gweddillion hynod ac eang restr o golofnau yn
ddwy restr, llawer o ba rai sydd wedi cael eu dym-
chwelyd. Mae triugain a deg neu bedwar ugain o hon-

ynt yn sefyll yn bresenol, a llawer o'r Ueill yn gorwedd
ar y Uawr. Gwelir pedwar ar ddeg neu bymtheg o hon-

ynt ar y dwyrain, ac ychydig o bellder oddiwrth y
pentref. Gwnai y cyfan gyfansoddi yn ddiau ran o'r

gweithiau ysplenydd â pha rai y darfu Herod brydferthu

Samaria (Robinson, i?es. iii. -139, 142, 143, 144, 148;
Wilson, ii. 301 ; Amer. Miss. Her. 1834, 274).
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2. Teyrnas Israel ; y deg llwyth. Dyma ystyron

cyíFrediu y gair yn y pruphwydi. 3. Goror Samaria,

rhwng Judea ar y dehau, a GaUÎea ar y gogledd. Dyma
ystyr cyíFredin y gair yn y T. N. (Luc xvii. 11 ; loan iv.

3, 4, 9; Act. i. 8; viii. 1 ; ix. 31).

SAMAR'IAID. Mae dechreuad y Samariaid yn hen
iawn. Pau gaethgludodd Salmaneser brenin Assyria

Israel o'u gwlad eu hunain i wlad Assyria, efe a ddug
ddynion o Babilon a gwledydd dwyreiniol eraill ac a'u

'cytìeodd hwynt yn ninasoedd Samaria yii lle meibion

Israel.' Oiid gan nad ' ofnasant hwy yr Arglwydd, yr
Arglwydd a anfonodd lewod yn eu phtli hwynt, y rhai

a laddasant rai o honynt.' Ar ol i'r amgylcliiad yma
gael ei hysbysu i frenin Assyria, efe a ddanfonodd yn ol

un o'r ofleiriaid a gaethgludasai ' i ddysgu iddynt ddefod
Duw y wlad.' Yn ganlynol daeth yr ofíeiriad i drigo yn
eu plith, yr hwn a ' ddysgodd iddynt pa fodd yr ofnent

yr Arglwydd ;' ond tra y gwuaent mewn rhyw ystyr

ofni yr Arglwydd, ' etto pob cenedl oedd yn gwneuthur
eu duwiau eu hun ac yn eu gwasanaethu.' ' Felly y
cenedloedd hyn,' medd yr hanesydd ysgrythyroJ, ' oedd
yn ofni yr Arglwydd, ac yn gwasanaethu eu delwau cerf-

ledig; eu plant a'u hwyrion, fel y gwnaeth eu tadau y
maent hwy yn gwneuthur hyd y dydd hwn ' (2 Bren.

xvii, 6, 23-41). Esar-hadon, mab Sennacherib, efallai

ydoedd y brenin Assyria a ddanfonodd yr ofí'eiriad Israel-

aidd (Ezra iv. 2 ; 2 Bren. xix. 37).

Pan, mewn canlyniad i orchymyn Cyrus, y dychwelodd
yr luddewon i'w gwlad eu hunain, ac y dechreuasant
adeiladu y deml yn Jerusalem, y Samariaid a ddywed-
asant :

' Adeiladwn gyda chwi ; canye fel chwithau ceis-

iwn eicli Duw chwi ; ac iddo ef yr ydym yn aberthu er

dyddiau Esar-hadon brenin Assyria, yr hwn a'n dug ni

i fynu yma. Eithr dywedodd Zorobabel a Jesua, a'r

rhai eraill o benau cenedl Israel wrtliynt, Nid yw i chwi
ac i ninau adeiladu tý i'n Duw ni, eithr nyni s, gyd-
adeiladwn i Arglwydd Dduw Israel, megis y'n gorchy-
niyuodd Cyrus brenin Persia.' O hyny allan dangosodd

y Samariaid yr elyniaeth chwerwaf tuag at yr luddewon,
a cheisiasant eu rhwystro i fyned yn mlaen â'u g\vaith

(Ezra i. ii. iv.)

Darfu i amryw amgylchiadau gymeryd Ile wedi hyn a
gynyddasant gasineb yr luddewon a'r Samariaid at eu
gilydd. Adeiladwyd teml yn y diwedd i'r Samariaid ar

íÿnydd Garizim, yn agos i Sichem ; a'r achlysur union-
gyrchol o wneud hyny oedd yr amgylchiadau a adroddir
fel y canlyn gan Nehemiah :

' Ac un o feibion Joiada,

fab Eliasib yr arch-offeiriad, oedd ddaw i Sanbalat yr
Horoniad

; yr hwn a ymlidiais i oddiwrthyf' (xiii. 28).

Mae Josephus yn manylu cryn dipyn ar y matter :
' Yr

oedd yr henuriaid yn Jerusalem yn anesmwyth iawn
oblegid fod brawd Jadua yr arch-ofíeiriad, er wedi priodi

âg estrones, yn gydarch-otteiriad âg ef, a fí'raeasant âg ef

;

felly gorchymynasant Manasseh i ysgaru â'i wraig, neu
beidio dynesu at yr allor, a'r arch-offeiriad ei hun a ym-
unai ar bobl yn eu digllonedd yn erbyn ei frawd, ac a
yrodd ei frawd oddiwrth yr allor. Ar hyn daeth Manas-
seh at Sanbalat ei dad yn nghyfraith, ac a ddywedodd
Avrího nad ydoedd yn foddlon, er y cerai ei ferch Nicaso,

i gael ei ymddifadu o'i urddas arch-offeiriadol er ei mwyn
hi, yr hwn oedd y prlf urddas a berthynai i'w cenedl, ac
a barhai bob amser yn yr un teuìu. Ac yna Sanbalat a

addawodd nid yn unig y gwnai ddiogelu iddo anrhydedd
yr offeiriadaeth, ond y gwnai roddi iddo awdurdod ac

urddas arch-offeiriad, a'i appwyntio yn Ilywodraethwr ar
yr holl lefydd dan ei i'oolaeth, os cadwai ei ferch yu wraif
iddo. Dywedodd wrtho yn mhellach y gwnai adeil-

adu iddo deml gyff'elyb i'r un yn Jerusalem ar fynydd
Garizim, yr hwn yw yr uchaf o'r IioII fynyddoedd yu
Samaria ; ac addawodd wneud hyn gyda chymeradwy-
aeth Darius y brenin. Darfu i'r addewidion hyn ddyrch-
afu meddwl Manasseh, ac arosodd gyda Sanbalat ar y
dybiaeth y cyrhaeddasai yr arch-offeiriadaeth, fel rhodd o
eiddo Darius, oblegid dygwyddai fod Sanbalat yn mlaen
mewn dyddiau. Oud yr oedd cryn gythrwfl y prj^d

hwn yn Jerusalem oblegid fod llawer o'r offeiriaid a'r

Lefiaid wedi cael eu maglu gan y cyfryw gysylltiadau

;

canys troisant i gyd o du Manasseh ; a rhoddodd San-
balat iddynt arian, a rhanodd rhyngddynt dir i'w wr-
teithio, ynghyd â thai, a'r cyfan oll er mwyn boddio ei

fab yn nghyfraith.'

Yr oedd AIexander eisoes ar ei daith i wneud rhyfel

yn erbyn Persia ; a chwedi ennill buddugoliaeth fawr ar

Darius yn Issus yn Cilicia, efe a ddaeth i Tyrus ac a

warchaeodd ar y ddinas hono. Daliodd Sanbalat ar y
cyfleusdra i ddwyn 7000 o'i bobl ei liun i gymeryd rhan
yn ei wasanaeth, a chwedi cael derbyniad fiafriol' ganddo,
a hysbysodd iddo ei ddymuniad i adeiladu teml, o ba un

y gallai ei fab yn nghyfraith fod yn offeiriad ; a cliwedi

i AIexander roddi cenad iddo wneud felly, efe aeth yn
nghyd â'r gorchwyl o'i chyfodi, ac a wnaeth Manasseh yn
off'eiriad; ond bu ef ei hun farw yn mhen ychydig fisoedd

ar ol hyny (Joseph. Äntiq. xi. 8. 2, 3).

Daeth Sichem yn awr i fod yn brií'ddinas y Samariaid,

fel sedd eu teml. Daeth hefyd i fod yn noddfa i ludd-
ewon y rh'ai oeddynt anffyddlon i'w crefydd. 'Os,' medd
Josephus, ' y cawsai rhyw un ei gyhuddo gan bobl Jeru-

salem o fwytta pethau cyffredin, neu o dori y sabbath,

neu o ryw drosedd arall o gyffelyb natur, ffbai at y
Sicliemiaid, gan gyhoeddi ei íbd wedi cael ei gam gy-
huddo' {Antig. xi. 8. 6, 7).

Yn ystod rhyfeloedd y Maccabeaid â breninoedd Syria

ennillodd Hyrcanus Sichem, a thybir iddo ddinystrio y
deml ar Fynydd Garizim. Dywed Josephus iddi 'gael ei

gadael 200 o flyneddau' (neu yn hytrach 300) 'ar ol iddi

gael ei hadeiladu' {Antiq. xiii. 9. 1). Nid ydym yn
gwybod am un prawf iddi gael ei hadeiladu drachefn; ac

â hyn y cyduna yn hytrach yr hyn a ddywedodd y wraig

o Samariawrth ein Harglwydd: 'Ein tadau a addolasant

yn y mynydd hwn.' Mae yn deilwng o sylw, fodd bynag,

y gwnai Samariaid y tymhor hwnw, yn gystal a'r ludd-

ewon, ddysgwyl am ddyfodiad y Messiah :
' Mi a wn fod

y Messiah yn dyfod, yr hwn a elwir Crist : pan ddelo

hwnw efe a fynega i ni bob peth;' a phan, mewn canlyn-

iad i'w hadroddiad hi, y daeth Ilawer o'r Samariaid atto,

hwy a ddywedasant wrthi, ' Nid ydym ni weithian yn
credu, oblegid dy ymadrodd di, canys ni a'i clywsom ef

ein hunain, ac a wyddom mai hwn yn ddiau yw y Crist,

lachawdwr y byd' (loan iv. 25, 39-42).

Parhau a wnai yr hen elyuiaeth rhwng yr luddewou
a'r Samariaid. Mae genym amryw amlygiadau o hyn
yn y T. N. Pan yr eisteddodd ein Ilarglwydd, ac yntau
yn flinedig, ar ffynon Jacob, ac y ceisiodd gan wraig o

Samaria roddi iddo ddwfr i yfed, hi a ddywedodd wrtho:
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' Pa íbdd yr ydwyt ti, a thi yn luddew, yn gofyn diod

genyf fî, a myfi yn wraig o Samaria'/ ' 'oblegid,' medd yr

lianesydd ysgrythyrol, ' nid yw yr luddewon yn ymgyf-

eillachu â'r Samariaid ; ' h.y., nid oeddynt ar deîerau o

gyfeiUgarwch, ac ni chyflawnent weithredoedd o garedig-

rwydd tuag at eu gilydd (loan i. 7-9). Ar achlysur arall,

pau oedd ein Harglwydd yn myned i fynu i Jerusalem,
' danfonodd genadau o flaen ei wyneb, a hwy a aethant i

mewn i dref y Samariaid, i barotoi iddo ef. Ac nis der-

byniasant hwy ef, oblegid fod ei wyneb ef yn tueddu tua

Jerusalem' (Luc ix. 51-53). Yn mhUth yr luddewon
cyfrifid galw dyn yn Samariad yr un peth a galw yr enw
gwaethaf arno, etto darfu rhai o honynt ei gymhwyso at

ein Harglwydd :
' Onid da yr ydym ni yn dywedyd, mai

Samaritan wyt ti, a bod genyt gythraul' (loan viii. 48).

Ond er casineb y Samariaid a'r luddewon tuag at eu

gilydd, mae y blaenaf wedi dyfod niewn llawer o ystyron

yn debyg i'r olaf. Maent yn derbyn ac yn cydnabod
awdurdod Pum Llyfr Moses ; ond nid llyfravi eraiU yr

H. D. Ystafell syml gyfíredin, wedi ei chuddio â mats

a charpedi, ydyw eu synagog yn Nabulus, sef yr hen

Sichem. Mae cilfach ar y Uaw aswy wrth fyned i mewn;
mae Uen yn grogedig o'i blaen ; ac ynddi, fel yn y syna-

gogau luddewig, mae wedi cael eu gosod gopiau o'r gyf-

raith, rhai o ba rai oeddynt ar lun i'holau, ac eraiU yn
grwyn wedi eu huno ynghyd fel Ueni o bapyr. Mae un
ysgrif, yn ol eu tystiolaeth hwy, yn awr yn 3500 o

flyneddau o oedran ; a dywedant iddi gael ei thrawsgrino

gan Abishua, mab Phineas, mab Eleazar, mab Aaron.
' Dygodd yr offeiriad,' medd Dr. Robinson, 'ysgrif allan

o'r gilfach, wedi ei rholo ar ddau bren yn ol dull yr ludd-

ewon; ond trodd allan ei bod wedi ei hysgrifenu gan law

ddiweddar, ac ar groen newydd. Pan alwyd sylw yr

ofteiriad at hyn, chwarddodd yr hen wr, a dygodd allan

yr hyn a haerai efe ac eraiU oedd y gwir gopi. Yr oedd

wedi ei dreulio yn fawr ac yn Uaprog trwy gael llawer

o'i ddefnyddio a'i gusanu, a chwedi ei gyweirio mewn
manau â chinynau {shreds) o groen ; ond ymddangosai y
llaw ysgrifen yn bur debyg i'r blaenaf, ac nid edrychai y
croen yn hen ychwaith.' Er nas gall neb gredu fod gan-

ddynt ysgrif debyg mor hen ac yr lionant ei bod, etto os

oes ganddynt uni'hyw ysgrif, gellir amheu a'i hon ydyw.
Dangosant anewyllysgarwch mawr i'w dangos i Europe-

aid, a dygant arall yn ei lle, ac yn y fíbrdd yma raae rhai

efallai wedi tybied eu bod wedi ei gweled, pan mewn
gwirionedd nad oeddynt. Maent yn groes iawn i werthu
copiau o'r gyfraith i ddyeithriaid ; ond, serch hyny,

mae nifer o gopiau wedi cael eu dwyn i Europe. Mae
hi ganddynt mewn dwy fí'urf wahanol : un yw y Pen-
tateuch yn yr iaith Hebraeg a'r llythyren wir Heb-
raeg— h.y., Samariaidd

; y Uall sydd gyfieithiad o'r

Pentateuch yn eu hiaith Samariaidd hwy eu hunain,

yr hon sydd gymysgedd o eiriau Hebraeg, Caldeaeg, a
Syriaidd, yngíiyd â threigliadau gramadegol neillduol.

Mae y ddau wedi cael eu cyhoeddi yn Polyglotts Paris a

Walton. Mae ganddynt hefyd gyfieithiad Arabic o'r

Pentateuch ac esponiadau ar y Pentateuch, yn enwedig
un a gyfrifir iddo gael ei gyfansoddi gan Marc, ynghylch
canrif cyn genedigaeth Crist, ac amryw weithiau eraiU.

Mae eu gweddiau yn Hebraeg, ac yn gwneud i fynu
ddeuddeg cyfrol (Robinson, Ees. iii. 104, 105, 129, 132;
iv. 130 ; Wilson, ii. 72, 74).

Nid yw y Samariaid yn awr ond gweddill bychan.
Cyfrifir nad yw eu holl gyfundeb ond ugain o deulu-
oedd a 150 o eneidiau. Dywedant fod teulu yr ofleii--

iaid yn ddisgynedig oddiwrth Lefi ; mae y lleill i gyd
yn ddisgynedig oddiwrth Ephraim a Manasseh. Nid
ydynt yn meddu ar wynebpryd yr luddewon ; ac nid oes

dim yn eu golwg i'w gwahaniaethu oddiwrth genedloedd
eraiU y wlad. Nid oes neb perthynol i'r gredo Samar-
iaidd â pha rai y mae ganddynt adnabyddiaeth ond a
geir yn Nabulus. Chwalwyd y gynuUeidfa oedd gan-

ddynt yn yr Aipht o gylch 270 o flyneddau yn ol. Nid
oes, er ys hir amser, neb o honynt yn drigianol yn Asca-

lon, Gaza, Joppa, Damascus, neu ranau eraiU o Syria, lle

y ceid rhai o'u sect ychydig lai na chanrif yn ol. Nid yw
un Samariad yn hoÔ" o deithio i wledydd tramor, ar gyìrif

yr anhawsderau a gyferfydd oddicartref gyda golwg ar

fwytta ac yfed, a chyflawni seremoniau crefyddol. Nid
ydynt yn cydfwytta â Mahometaniaid a'r luddewon, os

nad allant gogyddo eu bwyd eu hunain ac adrodd eu
gweddiau eu hunain cyn ac ar ol eu prydiau bwyd
(Robinson, Bes. iii. 106, 133 ; Wilson, ii. 63, 64).

Er fod crefydd y Samariaid yn ddechreuol yn gynwys-
edig o gymysgedd hynod o eilun-addoliaeth ac addoliad y
gwir Dduw, etto yn awr proffesant nad ydynt yn addoìi

neb ond Jehofah, Duw Abraham, Isaac, a Jacob ; amlyg-

ant yr atgasrwydd mwyaf at eilun-addoliaeth. Enwaed-
ant eu plant gwrrywaidd yr wythfed dydd. Cadwant y
dydd Sadwrn fel eu sabbath yn ofalus iawn, gan nad
oddefant un math o fasnach na gwaith ar y dydd hwnw,
nac hyd yn od gogydda na chynneu tân, ond gorphwysant
oddiwrth eu gorchwylion arferol trwy gydol y dydd. Ar
nos Wener gweddiant yn eu tai, ac ar forevi dydd Sadwrn
mae ganddynt weddiau cyhoeddus yn y synagog, foreu,

nawn, a nos. Cyfarfyddant hefyd yn y synagog ar yr

uchel-wyliau a'r newydd-loerau, ond nid bob dydd. Dar-

llenir y ddeddf yn gyhoeddus, nid bob dydd sabbath,

ond ar uchel-wyliau yn unig.

Pedair gwaith yn y flwyddyn yr ant i fynu i Fynydd
Garizim yn orymdaith difrif-ddwys i addoli, ac yua dech-

reuant ddarllen y gyfraith wrth gychwyn, a gorphenant eu
tasg ar ei gopa. Yr amserau i wneud hyn ydynt—Gwyl
y Pasg, pan y gosodant eu pebyll ar y mynydd drwy
gydol y nos, ac yr offrymant saith oen tua machlud haul

;

Gvs^l yr Wythnosau neu Pentecost, ond heb un gwas-

anaeth mewn cysylltiad â chynyrch y meusydd :
' Nid

amaethwyr ydym ni yn awr,' meddant, ' ond marsiand-

wyr, goruchwylwyr, clerhs, gwehyddion, a theilwriaid ;

'

Gwyl y Pebyll, pan y trigant mewn bythod wedi eu

gwneud o gangenau yr arhutus, neu yn eu tai eu hun-

ain, á changenau y palmwydd wedi eu trefnu yn y fath

fodd ac i edrych yn debyg i bebyll ; ac yn ddiweddaf,

Dydd Mawr y Cymod : cadwant hwn gyda manylwch
llymdost, gan gystuddio eu heneidiau ac ymprydio bed-

air awr ar hugain, a gweddio yn y synagog foreu a

hwyr. Mae pob person yn ei gyflawn faintioli yn
Uadd ceiliog ar yr achlysur. Dyma arferiad yr ludd-

ewon hefyd, y rhai a roddant i'r ceiliog yr enw Jtap-

parah neu gymod.
Maent yn hoUol ymwrthod à'r hoU wyliau a'r ympryd-

iau ac na orchymynir gan y ddeddf Cybelled ag y gall-

esid cael allan, nid edrychant ar ebyrth fel yn cynwys
un ystyr arwyddluniol. Cawsant eu hordeinio, meddynt,

64
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yn gyfaugwbl er mwyn coíFadwriaeth a diolchgarwcli

(Robinson, Res. iii. 99, 100).

Cynygodd Dr. Wilson gael allan oddiwrth yr offeiriad

a'i fab olygiadau y Samariaid mewn perthynas i Fessiah:

'Nid yw y Messiah,' meddynt, 'yn un o'n geiriau ni;

ond nid oes genym un gwrthwynebiad neillduol i'w

ddefnyddio. Yr ydym yn parhaus ddysgwyl am hy-

flbrddwr mawr ac arweinydd, yr hwn alwn ni Hathab, i

ymddangos yn y byd.' Mae yn hyfryd cael yn mhlith

erthyglau eu íFydd grediniaeth 'yn nydd adgyfodiad a

barn' (Wilson, ii. 48, 50).

Parhant eu hen elyniaeth at yr luddewon. Achwyn-
ant arnynt oblegid llygru hen gopi gwreiddiol y gyfraith,

ac ymhelaethant ar burdeb rhagorach eu copi hwy a'u

- hufudd-dod i'r ddeddf, a chyhuddant hwynt yn neiUduol

ymadael oddiwrth y ddeddf trwy beidio oíFrymu y
Pasg, ac amryw bethau eraill, ac ymgadwant gyd â'r

gofai mwyaf rhag dal un math o gysylltiad â hwynt.
Nid ydynt nac yn cydfwytta, na chydyfed, na phriodi,

na chyfeillachu â'r luddewon, ond gwnant fasnachu â
hwynt (Robinson, Res. iii. 105, 107 ; Wilson, ü. 63).

Gyda golwg ar amgylchiadau allanol, ymddengys fod

y Samariaid wedi cyrhaedd dymuniad Agur. Nid ydynt
na chyfoethogion na thlodion ; maent wedi eu dilladu yn
dda, ac yn dwyn pob arwydd eu bod wedi eu porthi yn
ddigonol. Trigant yn eu tai eu hunain, dilynant mewn
heddwch eu crefílau a'u galwedigaethau, ac nid ydynt yn
cael cymaint o'u dirmygu na'u gorthrymu a'r luddewon
a'r Cristionogion (Porter, Handbooh, 337).

SA'MOS, ynys yn y Môr ^Egean, ar forlan Asia Leiaf,

oddiwrth ba un y gwahanir hi gan gyfyngfor. CyfFyrdd-
odd Paul â'r ynys hon ar ei fordaith o Macedonia i Syria,

ar ei ffordd i Jerusalem y tro diweddaf (Act. xx. 6, 15
;

xxi. 3).

SAMOTHRA'CIA, ynys yn rhan ogleddol Môr ^gea,
ac a elwid felly oherwydd ei bod yn agos i Thrace, er

mwyn ei gwahaniaetbu oddiwrth ynys Samos. Galwodd
Paul yn yr ynys hon ar ei fordaith gyntaf i Macedonia,
ac ar ol y weledigaeth a ymddangosodd iddo pan y 'safai

rhyw wr o Macedonia, ac y deisyfai arno, gan ddywedyd,
Tyred drosodd, a chynorthwya ni' (Act. xvi. 9-12). Yr
oedd y fordaith hon yn fwy hynod oblegid taw hi oedd
ei un gyntaf i Europe.

SAM.'UEL. Cyfrifid dau lyfr Samuel gan yr luddewon
yn yr hen amser fel un llyfr. Mae y rhaniad o hono i

ddau lyfr wedi deiUiaw oddiwrth y Septuagint a'r Vul-
gate, yn y rhai y gelwir hwynt yn Uyfrau cyntaf&c ail y
Breniniaethau neu y Breninoedd. Mae Bomberg yn ei

• Feiblau Hebraeg, yn dilyn y rhaniad hwn, a dyna y
rheswrn paham yr ymddengys yn y Beibliau Hebraeg yr
amser presenol a chynt. Dygant enw Samuel, nid oblegid
mai efe oedd eu hawdwr, canys cyfeiria y rhan fwyaf o
honynt at ddygwyddiadau oeddynt wedi cymeryd lle ar
01 ei farwolaeth ; ond efallai oherwydd y dechreuant gyda
hanes ei enedigaeth a'i ddyddiau boreuol, ac oblegid y
parha i fod yn berson amlwg yn yr hanes. EfaJlai, fodd
bynag, fod rhywbeth a fynai y dyb a ffynai yn mhUth yr
luddewon, taw efe a ysgrifenodd y rhan gyntaf o'r Uyfr,
â'r enw, er nad ydym yn abl dweud pa un a ddarfu hyny
ei roddi yn y lle cyntaf, neu ddim ond yn unig gadarnhau
y defnydd o hono wedi iddo gael ei ddechreu gan ryw
achos arall. Dahai y Talmudists yn ddiau i'r un ar bug-

ain o'r penodau cyntaf gael eu hysgrifenu gan Samuel ei

hun ; ac y mae yr un golygiad wedi ffynu yn gyffredin
yn mhlith Cristionogion.

Nis geUir dweud dim sydd yn sicr mewn perthynas i

awdwr llyfrau Samuel. Yn 1 Cron. xxix. 29 yr ydym
yn darllen :

'Ac am weithredoedd cyutaf a diweddaf y
brenin Dafydd, wele y maent yu ysgrifenedig yn ngeiriau
Samuel y gweledydd, ac yn ngeiriau Nathan y prophwyd,
ac yn ngeiriau Gad y gweledydd.' Mewn canlyniad i'r

dywediad hwn arferid tybied fod geiriau Samuel wedi
cael eu hysgrifenu gan Samuel ei hun, cybelled a'r bed-
waredd benod ar hugain, a'r gweddiU gan Nathan a Gad.
Ond mae yn amheus iawn pa un ai yr un a llyfrau Sam-
uel oedd yr ysgrifeniadau hyn

; gallasent, fodd bynag,
fod y ffynonellau o ba rai y cawsant mewn rhan neu yn
gyfangwbl eu cymeryd. Mae adroddiad cyffelyb yn cael

ei wneud mewn cyfeiriad at deyrnasiad Solomon (2 Ci'on.

ix. 29), yr hyn sydd yn hytrach yn cadarnhau y syniad
yma. Hysbysir ni hefyd fod galarnad Dafydd dros Saul
a Jonathan wedi ei ysgrifenu yn Llyfr Jaser (1 Sam. i. 18).

Gan fod Uawer o ansicrwydd mewn pertliynas i awdwr
y llyfrau, mae hefyd ansicrwydd gyda golwg ar yr amser
pan gawsant eu hysgrifenu. Gwna rhai darluniadau o
arferion cymdeithasol yn amserau Samuel a Dafydd ym-
ddangos fel pe nad ydoedd yr ysgrifenydd yn cwbl gyd-
oesi â bwynt. Yr un wedd y ffurf-ymadrodd 'hyd y dydd
hwn' (1 Sam. v. 5; vi. 18; xxx. 25; 2 Sam. iv. 3; vi. 8;
xviii. 18), a arwydda rhyw gyfwng rhwng yr hyn a
adrodda a'r ysgrifenydd. Mae un adnod ag sydd yn
arbenig o benderfynol (1 Sam. xxvii. 6): 'Am hyny mae
Siclag yn eiddo breninoedd Judah hyd y dydd hwn'
(Horne, Introd. ii. 655, 661, 663).

SAN'DALAU. [Esgidiau.]
SAN'HEDRIM, prif gynghor y genedl luddewig.

Dywedir ei fod yn gynwysedig o ddeg neu ddeuddeg a

thriugain o farnwyr, ac iddo gael ei ddechreuad yn ap-
pwyntiad y deg fel cynorthwywyr i Moses (Num. xi. 16,

17, 24, 25); ond efaUai nad oedd ddim ond trefniad tym-
horol yn unig. Ni chyfarfyddwn ni â dim oUon o'r íath

lys a'r Sanhedrim yn yr H. D., nac o flaen nac ar ol caeth-

iwed Babilon. Sonir am dano gyntaf gan Josephus yn
nheyrnasiad Hyrcanus II., un o'r tywysogion Asmonean,
pan y dygwyd Herod, ac etto yn wr ifanc, i brawf ger ei

fron, a plian y bu mewn perygl o gael ei "gondemnio i

farwolaeth, canys ymddengys y meddai y pryd hwnw ar

aUu bywyd ac angeu (Joseph. Antíq. xiv. 3-5, 9). Pa
un a barhaodd i feddu y gallu hwn ar ol i'r wlad gael ei

gwneud yn ddarostyngedig i'r Rhufeiniaid sydd fatter

ac y mae Uawer o ddadleu wedi bod yn ei gylch. Ar un
tu mae bodolaeth y gaUu hwn yn cael yn ymddangosiadol
ei wadu gan yr luddewon ar yr achlysu.r o brawf ein

Harglwydd, ac etto o'r tu arall ymddengys Pilat fel pe
yn caniatau iddynt y gallu lnvn (loan xviii. 31 ; xix. 6,

7), a chawn yr honid y gallu hwn, ac i'r luddew^on weith-

redu arno yn amgylchiad Stephan (Act. vi. 9-15 ; vii.

54-58). Mae yn wir y dywedir taw gweithred afreolaidd

cythrwfl ydoedd Uabyddio Stephan, ac yu ddiau mae iddi

yr ymddangosiad yma, etto canlyniad prawf gan y cyng-
hor ydoedd. Adroddir Uawer o bethau ynghylch y San-
hedrim gan ysgrifenwyr luddewig ac eraiU ; ond gan nad
oes un prawf digonol dros eu gwirionedd, nid ydynt yn
werth sylwi arnynt.
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SANTAIDD. Efallai nad oedd y gair Hebraeg ^)lp,
Jcadosh, a'r gair Groeg à'ytoç, liagios, y geiriau a gyfieithir

yn fwyaf cyíFredin yn santaidd yn ein cyfieithiadau ni,

yngliyd â'u perthynasau, yn cynwys un cyfeiriad at gym-
eriad neu foesau. Ymddengys taw eu hystyr cyntaf

ydoedd glân:—yn 1. Yn yr ystyr lythyrenol, fel yn dynodi

rhyddid oddiwrth bob baw a fiìeidd-dra. 2. Fel yn ar-

wyddo, yn ol flurf-wasanaeth crefyddol, yr hyn a gyfrifid

yn lân. Naturiol yw y glendid blaenaf, a seremoniol yr ail.

Drachefn, fel mae pethau yn cael eu glanhau pan yn cael

eu parotoi ar gyfer eu defnyddio (a pha mwyaf pwysig

y defuydd mwyaf gofalus y glanheir hwynt), raae y gair

wedi cael ei ddefnyddio i arwyddo—3. Neillduo, parotoi,

cymliwyso, ordeinio ar gyfer rhyw amcan neiUduol, gan
nad pa beth ddygwyddo fod ei natur. Yn 4. Yn fwy
arbenigol cysegru, cyfiwyno at ddefnydd crefyddol, neu
neillduo at wasanaeth Duw. Yn 5. Gan y trinir gyda
gofal a sylw neillduol bethau wedi eu parotoi a'u cysegru

yn y modd hyn, daeth y gair santeiddio i arwyddo an-

rhydeddu, dwys-barchu, a pliarcbus ofni; a'r gair santaidd

i arwyddo teilwng o'r cyfryw driniaeth—h.y., anrhyd-

eddus, ofnadwy, a pharchedig-ofnus. Yn 6. Gan fod

glendid allanol a chorphorol yn mhob oes wedi cael ei

gyfrif yn arwyddlun priodol o burdeb moesol, dynoda
santeiddrwydd, yr hwn yw ystyr mwyaf cyffredin y gair

yn bresenol.

Ni roddwn yn awr esamplau o'r ystyron hyn i'r geiriau

lcadosh a hagios, ac yn cynwys eu perthynasau oddiwrth
yr un gwreiddiau :—

1. Mae yn amlwg yr arwyddant yr hyn sydd lân, yn
ystyr cyffredin y gair, oddiwrth y gorcliymyn a roddwyd
i Israel yn yr anialwch, sef bod yn ofalus i gadw y gwer-

syU yn rhydd oddiwrth dom. Ehoddir y rheswm yn y
geiriau hyn :

' Oherwydd bod yr Arglwydd dy Dduw yn
rhodio yn mhlith dy wersyllau, am hyny bydded dy
wersyllau yn santaidd, fel na welo ynot ddim bryntni,

a throi oddiwrthyt ' (Deut. xxiii. 12-14; gwel hefyd

Exod. xix. 10, 11, 14, 15).

2. Glân seremoniol. Trwy gyffwrdd â chyrph meirwon
anifeiliaid, a bwytta rhai math o greaduriaid, deuai yr

Israeliaid i fod yn seremoniol aflan, er, mewn rhai am-
gylchiadau, na ddygwyddai hyn hyd yr hwyr ; trwy
osgoi y cyfryw bethau cyfrifid hwynt yn santaidd, yr

hyn eí'allai nad arwyddai ragor na bod yn seremoniol

addas i gymeryd rhan mewn addoliad crefyddol (Lef xi.

24-28, 31-45). Nid oedd yr offehiaid i ddifwyno eu

hunain dros y meirw, oddigerth dros eu perthynasau

agosaf ; a'r un canlynol yw y rheswm roddir dros hyny :

' Santaidd ydynt i'w Duw, ac na halogant enw eu Duw ;

oherwydd offrymu y maent ebyrth tanllyd i'r Arglwydd,
a bara •eu Duw ; am hyny byddant santaidd ' (xxi. 1-8).

3. Gosod o'r neilldu, parotoi, cymhwyso, ordeinio ar

gyfer rhyw ddyben neiUduoI, gan nad o ba natur bynag y
byddo. Gelwir appwyntio rhyw lefydd neillduol fel din-

asoedd noddfa, yn yr iaith Hebraeg a'r Septuagint, yn eu
santeiddio (Jos. xx. 7). Gelwir parotoi ar gyfer rhyfel

mewn amryw fanau yn santeiddio rhyfel (Jer. vi. 4 ; Micah
iii. 5). Mewn un man dywedir fod dynion wedi eu sant-

eiddio ar gyfer dydd y Iladdfa ; hyny yw, eu neillduo

neu eu tyngedu ar gyfer hyny (Jer. xii. 3). Mae cyf-

Iwyno at ddyben drwg ac eiíun-addolawl yn cael ei alw
yn santeiddio. Felly yn Hebraeg a Groeg dywedir i fam

Micah santeiddio yr arian a gyflwynodd at wneud eilun
i'w theulu idd ei addoli. Ac oddiwrth hyn, efallai, y mae
wedi deilliaw y fath darddiadau hynod a T^^^p {Kedeshah,
'puttain'), a D''E^"lp {Kedeshim, ' Sodomiaid '). Ac nid
yw hyn mor hynod ag y dichon ymddangos ar y cyntaf.
Mae y gair Lladin sacer, yr hwn yn gyffredin a arwydda
cysegredig, santaidd, liyharch, weithiau yn dynodi y grth-
wyneb, ac yn gyfys'tyr a scelestus. Äuri sacra fames,
syched melldigedig am aur.

4. Wedi ei gysegru mewn modd arbenig, wedi ei gyf-
Iwyno at ddyben crefyddol. Felly gelwid cenedl Israel

yn santaidd, gan ei bod wedi ei gwahanu oddiwrth gen-
edloedd eraill fel pobl Dduw. Gelwir yr offeiriaid, y
Lefiaid, y tabernacl, y deml, Jerusalem, Sion, yr ebyrth,
olew, dyddiau, &c., oll yn santaidd. Gelwid ystafell

fwyaf tufewnol y tabernacl neu y deml yn santaidd sant-

eiddiolaf, neu y Ile santaidd, neu y lle santeiddiolaf; a
gelwir rhai rhanau o'r aberth yn santeiddiolaf, gan nad
oeddynt i gael eu bwytta ond gan yr offeiriad, a hyny
yn y lle santaidd. Mae enghreifftiau o'r cyfryw ddefnydd
o'r gair mor aml yn yr Ysgrythyrau, ac yn enwedig yn y
Pentateuch, fel mai ofer fyddai cyfeirio attynt. Mae yn
amlwg taw yu yr ystyr hyn yr ydym i ddeall yr hyn
ddywedir am Jeremiah: 'Cyn i mi dy lunio di yu y groth
mi a'th adnabum, a chyn dy ddyfod o'r groth y santeidd-

iais di, a mi a'th roddais yn brophwyd i'r cenedloedd'

(Jer. i. 5).

5. Gan y trinir pethau wedi eu parotoi a'u cyflwyno
felly gyda gofal a sylw neillduol, daeth eu santeiddio i

arwyddo anrhydeddu, hybarchu, parchedig-ofni ; a sant-

aidd i ddynodi bod yn deilwng o'r driniaeth yma—h.y.,

anrhydeddus, hybarch, ofnadwy. Felly mae santeiddiu

Duw yn cael ei wrthgyferbynu i halogi ei enw (Lef xxii.

32)—h.y., ymddwyn tuag atto yn ddiofn ac anmharchus.
Mae yn wrthwynebol hefyd i amlygiad o ddiffyg ym-
ddiried yn ei allu a'i addewid (Num. xx. 12). Yn yr

ystyr hyn yr arferir y gair pan y gorchymynir ni i weddio
am i enw Duw gael ei santeiddio—^Ii.y., ei barchu a'i

anrhydeddu.
CusAN Santaidd, sef y cusan a roddid gan y Crist-

ionogion boreuol mewn ffordd o gyfarchiad fel arwydd o

serch tuag at eu gilydd. Gelwir ef yn ' gusan santaidd

'

yn Rhu£ xvi. 16 ; 1 Cor. xvi. 20; 2 Cor. xiii. 12; 1 Thess.

V. 26; a chan Pedr yn 'gusan cariad' (1 Pedr v. 14).

Oddiwrth y cyfeiriadau at yr arferiad yma yn y gwahanol
epistolau, ymddengys ei bod yn un gyffredin yn yr eglwys
gyntefig. 'Cawn hanes cyfiawn am dani yn yr eglwys
gyntefig yn yr Äpostolical Constitutions, Ilyfr ii. penod
57. Cyfieuid y gwrrywaid a'r bennywaid mewn gwa-
hanol ranau o'r adeilad Ile y cyfarfyddent i addoli ; ac

yno, cyn derbyn y cymun santaidd, cusanai y gwrryw-
aid eu gilydd, a'r beimywaid a gusanent eu gilydd.

Cyn y seremoni cyhoeddai y prif ddiacon y gwahardd-
iad canlynol :

" Na ddyged neb falais yn erbyn neb
;

ac na wnaed neb y peth yn rhagrithiol." Dylai pobl

y wlad hon gofio taw cusan oedd yn yr hen amserau
(fel yn wir y mae yn bresenol mewn Ilawer o wledydd
tramor) yr arwydd cyffredin o gyfarch eu gilydd rhwng
cyfeillion pan gyfarfyddent' (Conybeare, i. 427). Dywed
Doddridge :

' Cafodd yr arferiad o gyfarch eu gilydd fel

hyn ei fenthyca o synagog yr luddewon ; ac er mor bur
a gwyliadwrus y cyfiawnid y peth, ymddengys iddo fod
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ya aclîlysur o'r adroddiadau angliywîr a gwarthus y rhai

a daenwyd mor anghywir yn mhiith y paganiaid mewn
perthynas i'r arferion godinebus a llosgacliawl a ftynent

yn eu cynulliadau ; ac mewn canlyniad i hyny i'r arferiad

gael ei rhoddi i íynu yn foreu iawn ' (Doddridge, Expos.

in Rom. xvi. 16).

SANTEIDDIO. 1. Neillduo oddiwrth ddefuydd cyfí"-

redin at wasanaeth Duw, heb gynwys unrhyw beth moesol

yn no-hymeriad newydd neu gyflwr y pei'sonau neu bethau

a neillduid. Yn yr ystyr hyn y cafodd y genedl ludd-

ewig ei santeiddio ;
gwahenid hwynt oddiwrth genedl-

oedd eraiil y ddaiar, a neillduid hwynt gan Dduw i fod yn
bobl neiUduol iddo ei hun (Exod. xix. 5, 6 ; xxxi. 13; Lef
XX. 24, 26 ; Deut. vii. 6). Yn y modd yma y santeiddld

cyntaf-auedigion gwrrywaidd dyn ac anifail. Hawlid
hwynt gan Dduw fel ei eiddo ei hun, a chwedi eu cyf-

Iwyno i'w wasanaeth ; etto gellid eu prynu— h.y., eu
rhyddhau oddiwrth y rwymedigaeth arbenig hon (Exod.

xiii. 2, 11-15; Nura. iii. 12, 13; viii. 14-18). Gorchy-
mynwyd Moses i santeiddio pabelly cyfai'foc], arch y
dystiolaeth, y bwrdd, y canwyllbren, allor yr arogl-darth,

ac allor y poeth-otìrwm, ynghyd â'u hoU -lestri, trwy eu
heneinio âg eneiniad santaidd, ' fel y byddant yn sant-

eiddiolaf;' hefyd Aaron a'i feibion, 'a'u cysegru hwynt
a'u santeiddio hwynt i ofíeiriadu i mi ' (Exod. xxx. 26,

27-30; gwel hefyd xxviii. 41; Lef viii. 5-15, 30). Yn
Lef xxvii. 14 soüir am 'wr yn santeiddio ei d yn sant-

aidd i'r Arglwydd,' ac hefyd am ' wr yn santeiddio maes
ei etifeddiaeth i'r Arglwydd,' Ue yr ymddengys taw ystyr

y weithred ydoedd eu rhoddi i fynu i'r ofíeiriad hyd
flwyddyn y jubiU ; etto, fel yn achos y cyntaf-anedig,

gelîid prynu y rhodd trwy daUad arianol, yr hyn a
ddengys nad oedd dim yn foesol gysegredig yn y weith-

red. Gelwir y Mediaid a'r Persiaid yn rhai santaidd

Duw : neiUduodd hwynt, gan eu happwyntio fel ofíeir-

iaid i wneud ebyrth gwaedlyd o'r Assyriaid a'r Calde-
aid i'w ddialedd cyfiawn (Esa. xiii. 3,17; xxxiv. 6

;

Seph. i. 7).

2. Arwydda y gair Hebraeg a gyfieithwn ni yn sant-

eiddio hefyd i barotoi megis ar gyfer rhyfel (Jer. vi. 4

;

xii. 3 ; li, 27, 28); ar gyfer amhjgiadau dicyfol (Exod.
xix. 10, 11 ; Num. xi. 18 ; Jos. iii. 5).

3. NeUlduo i ddybenion santaidd a chrefyddoL Yn
yr ystyr yma o'r gair y darfu Diiw fendithio y seithfed

dydd, a'i santeiddio, oblegid ynddo y gorphwysasai oddi-

vNTth ei hoU waith yr hwn a greasai Duw i'w wneuthvir
(Gen. ii. 3). 'Cysegrwch,' neu santeiddiwch, 'ympryd,'
medd Joel—h.y., neUlduwcli ddydd ympryd, 'gelwch
gymanfu,' &c. (i. 14). Mae bwydydd yn cael eu sant-

eiddio 'trwy air Duw a gweddi ;

'. maent i'w derbyn ' gyda
diolch

;

' yn cael eu rhoddi a'u defnyddio er mwyn gwas-
anaeth a gogoniant Duw (1 Tim. iv. 5 ; 1 Cor. x. 31).

4. Defnyddio mewn ymarferiadau crefyddol, neu mewn
modd santaidd. ' Cadw,' medd Moses, ' y dydd sabbath
i'w santeiddio ef' (Deut. v. 12; Esa. lvi. 2-7; lviii. 13, 14).

5. Amlygu bocì yn santaidd yr hyn sydd felly ; peri
iddo gael ei gyfrif feUy. Mae Duw yn santeiddio ei hun
neu ei enw pan trwy weithredoedd rhagluniaethol yr
amlyga ei santeiddrwydd a'i gyfiawnder, ac y trefna bob
peth er ei ogoniant ei hun (Lef. x. 3 ; Ezec. xxvi. 23

;

xxxviü. 23). Mae dynion yn santeiädio Duw pan yr
anrhydeddant, y parcliant, ac yr addolant ef, ac yn fwy

neiUduol ar gyfrif santeiddrwydd a chyfiawnder ei natur
a'i w^eithredoedd (Esa. viii. 13).

6. Gwneud yn santaidd yr hyn oedd yn flaenorol yn
bechadurus ac aflan. Mae pechaduriaid yn cael eu sant-

eiddio pan eu glanheir oddiwrth eu Uygredigaethau, y
ìlenwir hwynt â thueddiadau da, ac y dygant fírwythau

da(l Cor. vi. 11).

7. Mewn cyfeiriad at Grist mae i'r gair ystyr neilldiiol,

etto yn cynwys y drychfeddwl cyfíredin o neiUduo. Darfu
i Dduw y Tad ei santeiddio eypan neUlduodd ef i'r swydd
gyfryngol (loan x. 36). Santeiddiodd Crist ei hun trwy
neiUduo ei hun fel aberth ac ofí"rwm yn Ue ei bobl ' fel y
gwaredai hwynt oddiwrth bob anwiredd,' oddiwrth euog-

rwydd a halogrwydd pechod (xvii. 19).

SATHIR. [Metxi Gwerthfawu.]
SA'RAH, gwi'aig Abraham. Gelwir hi yn ddechreuol

yn Sarai (Gen. xi. 27-31); ond newidiwyd yr enw wedi
hyny i Sarah (xvii. 15). Yn yr adnod dan sylw dywedir
fod gan Terah dri mab—Abram, Nahor, a Haran ; fod

gan Haran ddwy ferch—Milcah ac Iscah ; i Nahor briodi

Milcah, ond ni ddywedir dim pa beth a ddaeth o Iscah
;

ac i Abram briodi gwraig o'r enw Sarai, am ddisgyniad

yr hon ni ddywedir dim ychwaith. Darlunia Josephus,

fodd bynag, Milcah a Sarai fel merched Haran, ac i Nahor
briodi Milcah, ac Abram Sarai, a'r ddwy yn nithod iddynt

{Antiq. i. 6. 5), fel pe buasai taw yr un person oedd Sarai

ac Iscali. Mae Jerome a Targum y Pseudo-Jonathan, yr
un wedd, yn eu gwneud yn un, ac y mae wedi bod yn
arferiad cyffredin idd eu cyfrif hwynt felly, er y rhaid i

ni gyfaddef nad oes ond sail deneu i'r cyliyw dybiaeth.

Mae hyn o brawf, bid fyno, dros ei gwirionedd, sef y
gwna esponio rhan o hanes bywyd Abraham ac y byddai
yn anhawdd ei hegluro ar un golygiad arall. Gan fod

Sarah yn un deg yr olwg arni, darfu i Abraham, yn ofni

y gwnai y bobl yn mhlith y rhai y deuai i drigo ei ladd

er mwyn ei meddianu, ddywedyd wrthi am alw ei hun
yn chwaer iddo, a dywedodd yntau ei hun yr un petli

;

a phan y bu angenrhaid aruo un tro i gyfiawnhau geir-

wiredd ei honiad, rhoddodd yr esponiad yma, yr hwii

mae yn angenrheidiol i ni ddal ydoedd y ftidth. Mae yn
haeddu sylw ei fod yu haeru y peth yn nacaol a chadarn-

haol: 'Ac hefyd yn wir fy chwaer i yw hi: merch fy nhad
yw hi, ond nid merch fy mam, ac y mae hi yn wraig i mi'

(xii. 11-13, 18, 19; XX. 2, 5, 10-13). Yn awr yr oedd
yn fab i Terah, ac Iscah neu Sarai yn wyres iddo, a gaU-

asai fod felly o du ei thad er nad o du ei mam ; ac fel yn
mhlith yr Hebreaid, ac efallai eraiU o genedloedd y
Dwyrain, na ddarlunid ^Jerthynasau bywyd mewn modd
peuodol ac eglur, gelwid disgynyddion, er nad yn rhai

uniongyrchol, weithitiu yn feibion neu ferched. Gallasai

fod hawl gan Abraham, fel mah Terah, i alw Sarah, fel

nnires Terah, yn chwaer iddo. Mae yn deilwng o sylw

fod Lot yr hwn a sefai yn yr un berthyuas ag Abram ag
Iscah (neu Sarah) yn cael ei alw yn ystod yr hanes yn
frawd iddo (xiv. 14). Nid yw yn angenrlieidiol rhoJcli

manylion hanes bywyd Sarah. Ymddengys ei bod yn
nghylch deng mlynedd yn ieuengach nag Abraham, ac

iddi esgor ar Isaac pan ynghylch pedwar ugain a deg
oed. Bu iyw hyd nes yn 127 mlwydd oed, a bu farw

yn Hebron, a chladdwyd hi yn ogof Machpelah (xxiii.

1,2,19).
SAR'DIS, prifddinas Lydia, yn Asia Leiaf, a thrigle
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ei breninoedd hyd amser Croesus, ei brenin diweddaf, yr

hwn oedd yn ddiarebol am ei gyfoeth, ond a gafodd ei

orchfygu gau Cyrus brenin Persia. Yr oedd yn gyfleuedig

mewu dyü'ryn tírwythlon wrth odi-e llechwedd gogieddoí

Mynydd Tmohis, a nodweddid hi er yn foreu iawn gan

gyfoeth, gwychder, a gloddest. Parhaodd i Iwyddo dan

lywodraeth Persia a Macedonia (Rosen. Geog.in. 19); ond

wtdi iddi syrthio dan ìywodraeth y Ehufeiniaid diryw-

iodd yn íawr mewn urddas a phwysigrwydd. Yn nheyrn-

asiaJ yr ymerawdwr Tiberius cafodd ei llwyr ddinystrio

gan ddaiargryn. Trwy ei orcliymyn ef cafodd ei liail-

adeiladu, ond ni ddarfu iddi adfeddu ei gwychder cynt-

efig. Nis gwyddis pa bryd na chan bwy y cafodd yr

efengyl ei dwyn i mewn i Sardis; ond yr oedd yn sedd un

o saith eglwys Asia at y rhai y danfonodd Crist lesu

genadwri trwy ei was loan. Ymddengys ei bod hyd yu

od y pryd hwnw mewn cyflwr dirywiedig: ' Mi a adwaen

dy weithredoedd di, oblegid y mae genyt enw dy fod yn

fyw, a marw ydwyt' (Dat. iii. 1-6).

Mae Sardis yn awr yn gnrneddan. Mae sefyllfa Sart,

fel ei gelwir yn bi'esenol, yn brydferth iawn ; ond mae

y wlad dros yr hon yr edrycli bron yn anghyfanédd, ac y
mae y dyfliyn wedi myned yn gors. Ni wasanaetha eu

hafonydd bychain grisialaidd, ar ol troi mehn neu ddwy,
un dyben ond gorlifo yn lle draino a phrydferthu y wlad.

Nid yw y Sart bresenol yn gynwysedig o ddim ond
ychydig fythynod Youruck, wedi eu gwneud o laid, fel

mae holl drigfanau y parthau yma, ac o un fehn flawd

fechan. O weddilhon Sardis y rhai mwyaf hynod ydyw
dwy ystafell, a pliob un yn wyth a deugain o latheid-

iau o hyd a deuddeg o led, gyda mynedfa o ddeunaw o

latheidiau o hyd ac o'r un led a'r ystafelloedd. Mae y
cyfan o'r adeiladu aith sydd yn aros yn awr yn gynwys-
edig o briddfeini troedfedd ysgwar a dwy fodfedd o

drwch, ac yn ymddangos yn heu iawn, ac etto yn eithaf

cadarn. Gcilir penderfynu maintioli rhan fawr o'r adeilad

gwreiddiol, mewn ychwanegiad at y ddwy ystafell a'r

neuadd yma, trwy olion y muriau o'u blaen ar yr ochr
orllewinol, gan y dengys penglymau syrthiedig a dryll-

iedig y colofnau yn eglur wahanol onglau a Ilinellau yr

adeilad. Mae y muriau priddfeini sydd yn sefyll yn
awr yn ugain troedfedd o leiaf o uwchder ; ond mae yr

ystafelloedd yn ddiau wedi cael eu mawr lanw gan syrth-

iad a chwaliad cymaint o ysbwrial oddi uchod. Ar y tu

dwyreiniol i' r ystafelloedd a'r fynedfa y soniwyd am dan-

ynt eisoes mae rhodfa hir yn ymestyn cyhyd a'r adeilad,

muriau yr hwn ydynt heíyd o briddfeini.

Wrth odre Mynydd Tmolus mae trumiau uchel o

ddaiar a chreigiau, ynghyd âg agen-gymoedd dyfnion.

Ar un o'r uchelfanau hyn, ochrau y rhai ydynt bron a

bod 3'n unionserth, y sefai twr y ddinas. Ar y tu dehau
iddo mae gweddillion yr hyn dybir oedd teml Cybele.

Nid oes yn sefyll yn awr ond dwy golofn. Ceir yn
wasgaredig yn awr ddamau o farmor wedi eu cylchdroi,

y rhai o angenrheidrwydd a gyfansoddent amryw o rai

eraill. Mae rhai o'r darnau hyn yn ddeunaw a phedair

ar bymtheg o droedfeddi o amgylchedd. Mae y ddwy
golofn sydd yn sefyll efallai yn ddeugain troedfedd o

uwchder, ac ar yr un pryd mae llawer o'u gwaelodion

wedi eu claddu allan o'u golwg {Amer. Miss. Her. 18139,

208). Gyferbyn a'r ddinas mae y moel-gioddiau hynod

y dywedir taw beddau breninoedd Lydia ydynt (Hamil-

ton, Bes. i. 146 ; Bih. Hac. viii. 875).

SAE'DIUS. [Meini Gweiithfawr.]
SAR'DONIX. [Meini Gwerthfawr.]
SAREP'TA. [Zarephath.]
SAIiGON. [Assyria.]

SATAN. Mae i'r gair Hebraeg ptî' a'r gair Groeg
a-aTav, (raTauaç, yr ystyr gyftredinol o îürthioynebwr, ac yn
yr ystyr yma cymhwysir hwynt at fodau dynol, megis

yn 1 Sam. xxix. 4; 1 Bren. v. 4; xi. 14, 23, 25 ; ac mae
yn debygol Ps. cix. 6.

Ond gyd â'r banod mae o'r un ystyr ag enw priodol,

ac arwydda Satan, y Diafol, yr hwn, mewn ffordd o uch-

afiaeth ydyw gwrthwynebwr Duw a dyn.

SCYTH'IAL), mewn hen ddaiaryddiaeth, ydoedd enw
mor anmhenderfynol yn ei gymhwysiad a'r gair Tartar yn
yr amser preseuol. Defnyddir ef weithiau fel enw un
genedl, ond arferir ef hefyd yn aml am y gwahanol

a wibiant dros barthau o'r wlad ar y
a'r Môr Caspian, ac yn mhell i ganol

Ni cheir y gair ond yn Gol. iii. 11,

lle y defnyddia yr apostol ef i arwyddo pobl anwareidd-

iedig a diwrtaith (Eosen. Geog. i. 155).

SE'BAT, neu Shebet, unfed mis ar ddeg y flwyddyn
egiwysig luddewig, a'r pumed o'r flwyddyn wladol. De-
chreuai, yn ol y rabbiniaid, gyda newydd loer ein lonawr
ni ; ond yn ol Michaelis ac eraill a'i canlynant ef, gyd âg
un Chwefror. Ar y dégied dydd mae'r luddewon yn ym-
piydio ar gyfrif marwolaeth yr henuriaid a oroesasant

Josua. Ar y trydydd ar hugain ymprydiant er cof am y
penderfyniad i gosbi trigolion Gibeah (Barn. xx. 28).

SECr. Mae y gair Groeg alpea-ií yn arwyddo dospartJi,

plaid, neu sect Yn yr ystyr yma arferir ef gan ysgrifen-

wyr clasurol a berthynent i hen sectau y philosophyddion;

ac yn ein cyfieithiad ni o'r T. N. mae wedi cael yn ddigon

priodol ei gyfieithu yn sect; ond mewn adnodau eraiU,

yn Ue' cael ei gyfieithu, trosglwyddir ef, gan yr anmhri-

odol ddeonghr ef yn heresiau—gair yr hwn, yn ei ystyr

presenol, nid yw yn taro y gair gwreiddiol fel yr arferir

ef yn yr Ysgrythyr. Ni thybid y trosglwyddai y gair

Iwythau crwydraui
gogledd i'r Môr Du
Asia Ddwyreiniol.
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yn ei ystyr boreuaf unrhyw anfri gyd âg ef, gan yr

arferid ef yu ddiwahaniaeth am blaid a gymeradwyid neu

anghymeradwyid gan yr ysgrifenydd. Yn y ífordd yma
y cawn y defnyddid ef yn Actau yr ApostoHon, lle, gyd

âg un eithriad, y cyfieithir ef yn sed. Yr ydym yn
darllen yr un wedd am a!pea-ts (sed) y Phariseaid ac am
sect y Saduceaid (Act. v. 17 ; xv. 5 ; xxvL 5). Ond, fel

y gaìrplaid gyda ni, daeth, mae'n debygol, i drosglwyddo

rhyw fesur o anghymeradwyaeth, yn enwedig pan ddefn-

yddid ef gan wrthwynebwyr. Tertulus, wrth ddwyn p

du yr luddewon gyhuddiad yn erbyn Paul o flaen Ffehx

y llywodraethwr Jlhufeinig, a ddywed :
' Oblegid ni a

gawsom y gwr hwn yn bla, ac yn cyfodi terfysg yn
mysg yr hoU luddewon trwy y byd, ac yn ben ar âipi-

a-eùûç {sed) y Nazareniaid.' Mewn attebiad i'r cyhuddiad

olaf dywed Paul ;
' Ond hyn yr ydwyf yn ei gyífesu i ti,

mai yn ol y ffordd y maent hwy yn ei alw yn aípea-iu

(sed), felly yr wyf fi yn addoH Duw fy nhadau ' (xxiv.

5, 14). Yma mae ein cyfieithwyr ni wedi ei gyfieithu

yn aumhriodol iawn y gair herest', oblegid yn yr attebiad

dylasai y gair gael ei gyfieithu yn yr un modd ac yn y
cyhuddiad. Yn ein cyfieithiad ni nid yw yn attebiad o

gwbl ; niae yn cwbl golh ei bwynt. Yr un niodd, yr

luddewon yn Ehufain, y rhai a alwodd Paul ynghyd i

esponio ei bwnc iddynt, a ddywedasant wrtho :
' Oblegid

am yr àipéa-eooç (sect) hon, mae yn hysbys i ni fod yn
mhòb man yn dywedyd yn ei herbyn' (xxviii. 22).

Gallai na fyddai, fodd bynag, yn anmhriodol i sylwi

yma, nad ydoedd y gair sed yn mhUth yr luddewon yn
cael ei arferyd yn yr un ystyr a chan Gristionogion pan
gymhwysant ef at yr is-raniadau a fodolent yn eu phth
eu hunain. Yr ydym ni bob amser yn ei arfer am y
bobl hyny a ffurfiant gyfundebau gwahanol, ac heb ymuuo
âg eraiU mewn addohad crefyddol. Felly y soniwn ni

am Eglwyswyr, Presbyteriaid, Annibynwyr, Bedyddwyr,
Crynwyr, ac am fân ymraniadau oddi wrthynt, fel gwa-
hanol sectau—nid yn gymaint ar gyfrif gwahaniaeth yn
eu golygiadau, ond yn hytrach oherwydd eu bod wedi
sefydlu iddynt eu hunain wahanol frawdoHaethau i ba
rai, yn yr hyn a berthyn i addoHad cyhoeddus, y cyfyng-

ant eu hunain, gan nad oes fawr o gydymdeithas rhyng-
ddynt a'u gilydd mewn matterion crefyddol. Yr ydym
yn galw Uchel ac Isel Eglwyswyr, yr Efengylwyr, ac hyd
yn od y Puseyaid, yn bleidiau yn unig, oblegid nad ydynt
wedi ft'urfio cyfundebau gwahanol. Nid yw gwahaniaeth
mawr ac adnabyddus mewn golygiadau, pan heb fod yn
ganlynedig gan ymraniad allanol, yn cael ei ystyried

genym ni fel yn cyfansoddi sectau gwahanol, er y dichon

,
i'r gwahaniaeth barn achosi gwrthwynebiad at eu gilydd
o du y pleidiau. Yn awr, yn y sectau luddewig nid oedd
dim cyfundebau gwahanol wedi eu ffurfio. Mynychid
yr.un deml a'r un synagogau gan y Phariseaid a'r Sadu-
ceaid. lë, yr oedd yn aml bersonau perthynol i'r ddwy
blaid yn y Sanhedrim, ac hyd yn od yn yr offeiriadaetli.

Gwahaniaeth arall ydoedd, na wneid cymhwyso enw y
sect at yr holl bobl ag oeddynt wedi mabwysiadu yr un
golygiadau, ond yn unig at y gwyr enwog yn eu pHth a
olygid fel arweinwyr a dysgawdwyr y blaid. Gwnai y
rhau fwyaf o'r genedl—ië, yr hoH boblogaeth—dderbyn
yn ddiymchwiHad athrawiaeth y Phariseaid ; etto nid yw
Josephus byth yn galw y bobl gyffredin yn Phariseaid.
Ymddengys y gwahauiaeth hwn yn ddigon amhvg yn y

T. N. ' Yn nghadair Moses,' medd ein Harglwydd, 'yr
eistedd yr ysgrifeuyddion a'r Phariseaid ' (Matt. xxiii. 2).

Nis galîesid dweud hyn mor gyffredinol pe golygasid
rhywbeth yn ychwaneg wrth y Phariseaid na dysgawd-
wyr ac arweinyddion y blaid. Drachefn, pan ddychwel-
odd y swyddogion a anfonasid gan yr arch-offeiriaid i

ddal ein Harghvydd heb ei ddwyn gyda hwynt, a phan
yr ymesgusodant trwy ddywedyd, ' Ni lefarodd dyn
erioed fel y dyn hwn,' gofynwyd iddynt, 'A gredodd neb
o'r penaethiaid ynddo ef, neu o'r Phariseaid ?

' Yn awr,

yn ol ein duU ni o siarad, byddem yn dueddol i ddweud
fod ei hoU ganlynwyr yn Phariseaid, oblegid eu hathraw-
iaeth hwynt oedd yr unig un boblogaidd. Ond nid at y
canlynwyr, ond at yr arweinyddion yn unig, y cymhwysid
enw y sect (CampbeU, Gospels, ii. 115, 126).

Ond tra mae ein cyfieithwyr wedi, yn Uyfrau hanes-
yddol y T. N., gyfieithu yn uuffordd y gair sect, gyd â'r

unig eithriad a nodwyd eisoes, nid ydynt wedi ei gyf-

ieithu felly yn yr epistolau apostolaidd
;
ynddynt hwy y

niaent yr un mor unffordd wedi ei gyfieithu yn heresi—
gair ac nad oes fawr rieu ddim perthynas a'r UaU. Ond
cyfieithiad hoUol ddisail a chyfeiHornus ydyw hwn. Yn
yr hoU adnodau Ue ceir y gair yn yr epistolau dylai gael

ei gyfieithu yn yr un ystyr ag yn y lîyfrau hanesyddol,

er, oblegid bwriedid yn gyffredin amlygu anghymeradwy-.
aeth, gallai y gair pleidiau drosglwyddo meddwl yr ys-

grifenwyr :
' Canys rhaid yw bod hefyd hleidiau yn eich

mysg, fel y byddo y rhai cymeradwy yn eglur yii eich

plith chwi' (1 Cor. xi. 19). Nid oes dim efallai sydd
yn amlygu cymaint o gymeriad aelodau eglwys, yn rhai

da yn gystal a rhai drwg, a ffurfiad a gweitluediadau
pleidiau ynddi ; ac y mae yr apostol yn myned i-hagddo

i ddangos pa fodcl, yn mhlith Cristionogion, y gweithred-
ent mewn perthynas i Swper yr Arglwydd, fel mae yr
hyn sydd yn canlyn yn cwbl gadarnhau yr ystyr ydym
wedi roddi i'r gair, tra nad yw y gair heresiau mewn un
modd yn briodol yma: 'Hefyd amlwg yw gweithredoedd

y cnawd, y rhai yw tor-priodasau, godineb, afleudid, an-

Iladrwydd, delw-addoHaeth, swyngyfaredd, casiueb, cyn-

henau, gwynfydau, Ilid, ymrysonau, ymbleidio, pleidiau,'

&c.—nid heresiau, fel yn ein cyfieithiad ni. Yma y gellir

sylwi fod heresiau yn cyfeirio at athrawiaeth ; ond y mae
yr oll o gjes hir yr apostol yn. cyfeirio yn gyfangwbl
at ai'feriadau ;

' gweithredoedd y cnawd ' a gofrestra, ac

y mae ffurfiad pleidiau yn dyfod mewn yn naturiol iawn
yn y man Ile cawn alpéa-eiç. Yr unig adnod arall Ue
cyfarfyddir a r gair yn yr epistolau apostolaidd yw yr uu
ganlynol, megis ei cyfieithir yn ein cyfieithiad ni :

' Eithr

bu gau brophwydi hefyd yn mhlith y bobl, megis ag y
bydd gau athrawon yn eich plith chwithau, y rhai yn
ddirgel a ddygant i mewn heresiau dinystriol, a chan

wadu yr Arglwydd, yr hwn a'u prynodd hwynt, ydynt
yn tynu arnynt eu hunain ddiuystr buan.' Yn y C. S.

ymddengys yr 'heresiau dinystriol' fel yn gynwysedig
mewn 'gwadu yr Arglwydd, yr hwn a'u pr^modd hwynt,'

yr hyn a rydd gyfattebolrwydd a phriodoldeb i ddwy ran

yr adnod ; ond yn yr iaith wreiddiol cyfeiria y geiriau

'gwadu yr Arglwydd, yr hwn a'u prynodd hwynt,' yn
amlwg, yn ol cystrawen gramadegol, at yr athrawon, ac

nid at yr heresiau a ddysgid ganddynt. Goddef y geir-

iau yn eithaf rhwydd i gael eu cyfieithu yn 'bleidiau

dinystriol,' a chan mai dyna yw ystyr y gair mewn
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rhanau eraiU o'r T. N., mae yn ofynol i ni ei gymeryd ef

yn yr un ystyr yma.
üddiwrth hyn oU gwelir nad yw yr ymadrodd ' Y dyn

a fyddo yn heretic' (aìpeTi^òf ävOpoùTrov) i gael ei ddeall

am wr heb fod yn iawn-gred, ond am blaidwr—gwr yn
creu plaid. Mae yr ystyr hwn yn cyduno â'r cyd-destun.

Sectau. Yn mhlith yr hen luddewon ni chyfarfydd-

wn â neb oliou o sectau. Nid oes un son am danynt
cyn amser y tywysogion Maccabeaidd. ^Ni wyddis dim
o'r amser penodol pan y darfu iddynt gyfodi. Ni chyf-

eirir attynt yn llyfravi y Maccabeaid ; ond mae Josephus,

wrth adrodd hanes gweithredoedd Jonathan, brawd Judas
Maccabeus, a'i ganlyniedydd, fel arweinydd yr luddewon
yn y rhyfel â breninoedd Syria, yn son fod yr amser
hwnw dair sect yn mlüith yr luddewon—y Phariseaid,

y Saduceaid, a'r Essenes (Joseph. Antiq. xiii. 59). Yr
oedd hyn o gylch 150 o flyneddau c.c. ; pa cyhyd yr
oeddynt w^edi bodoli cyn hyny mae yn anmhosibl dweud

;

ond dan John Hyrcanus ni gawn y Phariseaid a'r Sadu-
ceaid yn arfer awdurdod a dylauwad mawr dros y genedl
(Joseph. Antíq. xiii. 10. 5, 6).

Y Phariseaid oedd y mwyaf nodedig o'r sectau ludd-
ewig. Y canlynol ydyw yr 'hanes a iydd Josephus am
danynt :

—
' Cyfrifir y Phariseaid y mwyaf medrus yn eu

hesponiad o'r ddeddf. Mae eu duU o fyw yn syml

:

diystyrant foeth-fwydydd. Dilynant gyfarwyddiadau
rheswm : yr hyn a orchymyn hwnw hyny a wnant. Gol-

ygaut y dylent yn ddifrifol gadw gorchymyniòn rheswm
yn eu buchedd. Talant barch i'r rhai fyddo mewn
dyddiau ; ac nid ydynt mor eofn a'u gwrthwynebvi gyda
golwg ar unrhyw beth a ddygant yn mlaen. Maent o'r

dyb íbd pob peth yn cael ei wneud gan dynged ; oud nid

ydynt yn cymeryd ymaith y rhyddid o weithredu fel y
gwelont yn briodol : eu tyb yw fod Duw wedi gweled
yn dda i wneud ardymher trwy yr hon y gwneir yr'hyn
a ewyllysia, ond fel ag y gweithreda yr ewyllys yn rhin-

weddol neu yn ddrygionus. Credant hefyd fod eneidiau yn
meddu yni anfarwol; ac y bydd o dan y ddaiar wobrwy a
chosb, yn ol fel y byddont wedi gweithredu yn rhinweddol
neu ddrygionus yn y bywyd hwn. Fe gaiíF y cyfiawo allu

i adfywio a byw drachefn ; ond cedwir y drygionus mewn
carchar tragywyddol. Ar gyfrif y eyfryw athrawiaethau
meddant ar allu mawr i bei'swadio corph y bobl ; a pha
beth bynag a orchymynant gyda golwg ar addohad cref-

yddol, gweddiau, ac aberthau, hwy a gyflawnant yn ol eu
cyfarwyddiadau, yn gymaint fel ag y mae dinasoedd wedi
dwyn tystiolaeth iddynt ar gyfrif eu hymddygiad hoUol
rinweddol yn eu rhodiad yn gystal a'u siarad hefyd'
(Joseph. Antíq. xviii. 1. 1-3 ; Wars, xi. 8).

Gan fod Josephus ei hun yn Pharisead, gellir tybied ei

fod yn gydnabyddus â'r golygiadau a ffynent yn eu pHth
yn ei amser ef ; ond am yr un rheswm nid ydyw ei ddar-

luniad o honynt i gael ei dderbyn yn ddiymchwiliad, gan
nad ydoedd yn anhebyg i fod yn rhy fíafriol. Er fod ei

hanes am danynt yn cyfatteb i ryw fesur a'r un roddir

yn y T. N., etto mae y darlun a dynir o honynt yno
yn eu gosod allan mewn Uiwiau gwahanol iawn. loan
Fedyddiwr, pan welodd lawer o'r Phariseaid a'r Sadu-
ceaid yn dyfod i'w fedydd ef, a ddywedodd wrtliynt
hwy: 'O genedlaeth gwiberod, pwy a'ch rhagrybuddiodd
i ffoi rhag y lUd a fydd?' (Matt. iii. 7). Ein Harglwydd,
pun yn son am y Phariseaid, a ddywed :

' Gadewch idd-

ynt ; tywysyddion deiUion i'r deiUion ydynt. Ac os y
daU a dywys y daU, y ddau a syrthiant yn y ffos ' (xv.

14). Yn ganlynol darfu iddo rybuddio ei ddisgybUon i

'ymogelyd rhag surdoes (athrawiaeth) y Phariseaid a'r

Saduceaid' (xvi. 6-12). Darlunia hwynt fel 'yu gadael
heibio orchymyn Duw, ac yu dal traddodiad dynion, gan
ddii-mygu gair Duw â'u traddodiad eu hunain' (Marc vii.

1-13; Luc vii. 38). Cymerent arnynt fod yn sautaidd

iawn
;
ymprydient yu aml (Matt. ix. 14); yr oeddynt

mor Uym fanwl mewn perthynas i gadwraeth y sabbath
fel y gwrthwynebent gyflawniad gweithredoedd o dru-
garedd ar y dydd hwnw (Matt. xii. 1-13). 'Hyderent
arnynt eu hunain eu bod yn gyfiawn,' a diolchent i Dduw
nad oeddynt hwy fel dynion eraiU, yn drawsion, yn
anghyfiawn, yn odinebwyr, &c. (Luc xviii. 9-14). Nid
oes fawr amheuaeth nad ydoedd y Phariseaid mewn
golwg gan ein Harglwydd yn yr hyn a ddywed yn ei

bregeth ar y Mynydd mewn perthynas i'r rhagrithwyr,

y rhai, pan wnaent elusen, a ' udganent o'u blaen yn y
synagogau, ac ar yr heolydd, fel y moUenid hwynt gan
ddynion

;

' y rhai, pan weddient, a ' garent weddio yn
sefyU yu y synagogau, ac yn ughonglau yr heolydd, fel

yr ymddangosent i ddynion ;
' a'r rhai, pan ymprydieut,

a ' fyddent wyneb-drist, gan anffurfio eu hwynebau, fel

yr ymddangosent i ddynion eu bod yn ymprydio ' (Matt.

vi. 2, 5, 16). Nid rhyfedd, ynte, iddo yn yr un bregeth
ddywedyd : 'Oni bydd eich cyfiawnder yn helaethach na
chyfiawnder yr ysgrifenyddiou a'r Phariseaid nid ewch i

mewn i deymas nefoedd ' (v. 20).

Mewn man ai'aU geilw hwynt yn ' genedlaeth ddrwg
a godinebus' (Matt. xii. 39; xvi. 4); a dyma ddarlun
Uawn faint wedi ei dynu ganddo o honynt: 'Yn nghadair
Moses yr eistedd yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid. - Yr
hyn oU gan hyny a ddywedant wrthych am eu cadw,
cedwch a gwnewch ; eithr yn ol eu gweithredoedd na
wnewch ; canys dywedant, ac nis gwnant. Oblegid y
maent yn rhwymo beichiau trymion ac anhawdd eu dwyn,
ac yn eu gosod ar ysgwyddau dynion ; ond nid ewyUys-
iant eu syflyd hwynt âg un o'u bysedd. Ond y maent
yn gwneuthur eu hoU weithredoedd er mwyn eu gweled
gan ddynion. Canys y maent yn gwneuthur yn Uydain
eu phylacterau, ac yn gwneuthur ymylwaith eu gwisg-

oedd yn helaeth ; a charu y maent y Ue uchaf mewn
gwleddoedd, a'r prif gadeiriau yn y synagogau, a chyfarch

yn y marchnadoedd, a'u galw gan ddynion, rabbi, rabbi.
' Gwae chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr

!

canys yr ydych yn cau teyrnas nefoedd o flaen dynion :

canys chwi nid ydych yn myned i mewn, a'r rhai sydd
yn myned i mewn nis gadewch i fyned i mewn.

' Gwae chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr

!

canys yr ydych yn Uwyr-fwytta tai gwragedd gweddwon,
a hyny yn rhith hir weddio, am hyny y derbyniwch
farn fwy.

' Gwae chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragritiiwyr

!

canys amgylchu yr ydych y môr a'r tir i wneuthur un
proselyt ; ac wedi y gwneler, yr ydych yn ei wneuthur
ef yn fab uffern, yn ddau mwy na chwi eich hunain.

' Gwae chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr !

canys yr ydych yn degymu y rnintys, a'r anis, a'r cwmin,

ac a adawsoch heibio y pethau trymach o'r gyfraith, barn,

a thrugaredd, a ffydd ; rhaid oedd gwneuthur y pethau

hyn, ac na adewid y UaU heibio.
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' Tywysogion deillion, y rhai ydycli yn hidlo gwybedyn,

ac yn llyncu camel.
' Gwae chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr

!

canys yr ydych yn glanhau y tu allan i'r cwpan a r ddysgl,

ac o'r tu mewn y maent yn llawn o drawsedd ac anghy-

medroldeb.

'Ti Pharisead dall, glanha yn gyntaf yr hyn sydd

oddi fewn i'r cwpan a'r ddysgl, fel y byddo yn lân hefyd

yr hyn sydd oddi allan iddynt.
' Gv/ae chwi, ysgrifenyddion a Phariseald, ragrithw^rr !

canys tebyg ydych i feddau wedi eu gwynu, y rhai sydd

yn yinddangos yn deg oddi allan, ond oddi mewu sydd yn
llawn o esgyrn y meirw, a phob aflendid.

'Ac felly chwithau oddi allan ydych yn ymddangos i

ddyuion yn gyfiawn, ond o fewn yr ydych yn Uawn rhag-

rith ac anAviredd.
' Gwae chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr

!

canys yr ydych yn adeiladu beddau y prophwydi, ac yn
addurno beddau y rai cyfiawn. Felly yr ydych yn tyst-

iolaethu am danoch eich hunain, eich bod yn blant i'r

rhai a laddasant y prophwydi. Cyflawnwch chwithau
hefyd fesur eich tadau.

' O seirph, hiliogaeth gwiberod, pa fodd y gellwch

ddianc rhag barn ufíernl' (Matt. xxiii. 2-7, 13-1.5, 23,

24-33).

Yr oedd casineb calon gan y Phariseaid at ein Har-
glwydd, ac yr oeddynt yn wrthwynebus iawn iddo.

Ceisiasant yn aml ei faghi, gan ddal ar ei eiriau a'i weith-

redoedd fel y caent achos cwyn yn ei erbyn (Matt. xvi.

1 ; xxii. 15-22, 34-40 ; Marc x. 2). Beient arno am
fwytta gyda phubhcanod a phechaduriaid (Marc ii. 16;
Luc vii. 36-39; xv. 1, 2). Cyhuddent ef o lefaru cabledd

(Luc V. 21); a gwnaethant hyd yn od ddywedyd: 'Trwy
benaeth y cythreuhaid y mae efe yn bwrw allan gythreul-

iaid' (Matt. ix. 34 ; xii. 24). Ac i goroni y cyfan, cyd-

ymgynghorasant pa fodd i'w osod ef i farwolaeth (Matt.

xii. 14 ; loan vi. 47-53).

Yr unig beth da a ddywedir am y Phariseaid yn y
T. N. yw yr hyn a adroddir gan Josephus, sef y derbyn-

ient athrawiaeth yr adgyfodiad, ac y credent yn modol-
aeth angehon ac ysprydion (Act. xxiii. 6, 9).

Er fod y Phariseaid fel corph o bobl yn llygredig iawn,

nid ydym er hyny i dybied eu bod yn györedinol felly.

Gallwn yn hawdd gredu fod yn eu phth bersonau ag
oeddynt yn enwog am eu gwerth a'u didwylledd moesoL
O'r cyfryw mae'n debygol yr oedd Gamahel (Act. v. 33,

40), ac hefyd Paul cyn ei droiedigaeth (xxii. 3 ; xxvi 4,

5 ; Phil. iii. 5, 6). Ac efallai fod Nicodemus, yr hwn
oedd 'benaeth yr luddewon' (loan iii. 1, 10; vii. 45, 51;
ix. 39), a Joseph o Arimathea, yr hwn a elwir yn 'wr
goludog,' yn ' gynghorwr pendefigaidd, yr hwn oedd
yntau yn dysgwyl am deyrnas Duw,' 'gwr da a chyfiawn'

(Matt. xxvii. 57; Marc xv. 43 ; Luc xxiii. 50, 51), o sect

y Phariseaid.

Yn mhhth y dycheledigion cyntaf at Gristionogaeth

yr oedd niferi o'r Phariseaid a'u canlynwyr; a phrofasant

yn derfysgwyr mawr yn yr eglwysi yn Judea, ac yn enw-
edig yn mhhth y cenedloedd, trwy eu syniadau luddew-
aidd a sectaraidd. Mae genym amlygiad o'u golygiadau
a'u teimladau ar yr achlysur o fedyddio Cornehus y can-
wriad gan Pedr ; oblegid ar ddychwehad yr olaf i Jeru-
salem, ' y rhai o'r enwaediad a ymrysonasant yn ei erbyn

ef, gan ddywedyd, Ti a aethost i mewn at wyr dienwaed-
edig, ac a fwytteaist gyda Jiwynt

;

' ac er yr ymddengys
iddynt gael eu boddloni gan ei resymau (Act. xi. 1-3, 18),

etto efallai na chafodd yr yspryd Phariseaidd ond yn
unig ei ddystewi, ac nid ei ddarostwng, oblegid torodd
allan o'r newydd ychydig flyneddau ar ol hyny mewn
modd Uawer mwy penderfynol. Ar ol i Paul a Barnabas
bregethu yr efengyl yn gryn helaeth i'r luddewon a'r

Groegiaid yn y gwledydd cymydogaethol, 'rhai wedi
dyfod i waered o Judea a ddysgasant y brodyr, gan ddy-
wedyd, Onid enwaedir chwi yn ol defod Moses, ni ellwch

fod yn gadwedig. A phan ydoedd ymryson a dadleu nid
bychan gan Pauì a Barnabas yn eu herbyn, hwy a ordein-

iasant fÿned o Paul a Barnabas, a rhai eraill o honynt, i

fynu i Jerusalem, at yr apostohon a'r henuriaid, ynghylch

y cwestiwn yma ;

' a phan gyrhaeddasant yno, ' cyfododd
rhai o sect y Pliariseínd, y rhai oedd yn credu, gan ddy-
wedyd, mai rhaid iddynt eu henwaedu, a gorchymyn
cadw deddf Moses.' Penderfynwyd y cwestiwn drachefn,

ond yr ydym yn cael wedi hyny athrawon luddewaidd
yn cythrybhi eglwys Galatia (Gal. i. 1, 2, 6, 7 ; v. 1-12), a

mwy neu lai hefyd eglwysi eraill (ii. 11-14; Col. ii. 16, 17;

1 Tim. i. 3-7 ; Tit. i. 9-11, 14 ; iii. 9). Yn Judea darfu

i'r dychweledigion luddewig am hir amser lynu yn eu
serch at yr hen oruchwyhaeth, ac efallai dan ddylanwad
yspryd Phariseaidd. Pan ddychwelodd Paul i Jerusalem

y tro diweddaf, dywedodd lago a'r hen uriaid wrtho :
' Ti

a weli, frawd, pa sawl myrddiwn sydd o'r luddewon y rhai

a gredasant ; ac y maent oll yn dwyn zel i'r ddeddf A
hwy a glywsant am danat ti, dy fod di yn dysgu yr ludd-
ewon oU, y i-hai sydd yn mysg y cenedloedd, i ymwrthod
â Moses ; ac yn dywedyd, na ddylent hwy enwaedu ar eu
plant, na rhodio yn ol y defodau.' Mae y cyhuddiad hwn
yn erbyn Paul, a'r moddion y cynghorwyd ef i'w defn-

yddio er mwyn ei gyfarfod, yn ymddangos fel yn amlygu

y gwnaent enwaedu eu plant, y rhodient yn ol y defodau,

y rhodient yn rheolaidd, ac y cadwent y ddeddf (Act.

xxi. 17-24)."

Am y Saduceaid rhydd Josephus y cyfrif canlynol :

—

'Dyma yw athrawiaeth y Saduceaid, fod yr enaid yn marw
gyd â'r corph ; ac nid ydynt yn gwneud sylw o ddim ond
yr hyn a orchymynir yn bendant gan y ddeddf ; oblegid

ystyriant hi yn esampl o rinwedd i ddadleu â'r athrawon
philosophi hyny a gyfarfyddant ; ond ni dderbynir yr

athrawiaeth hon ond gan ychydig, ond etto y mae hi

yn cael derbyniad gan y personau mwyaf urddasol. Fodd
bynag, nid ydynt yn abl gwneud nemawr ddim o honynt
eu hunain ; oblegid pan yr ant yn ustusiaid fel y gorfodir

hwynt o'u hanfodd a thrwy drais weithiau i fod, ymlyn-
ant wrth ddahadau y Phariseaid, oblegid na wnai y
Ihaws eu dyoddef heb hyny' (Joseph. Antiq. xviii. 1. 4).

' Mae y Saduceaid yn hollol ymwrthod a thynged, ac

yn tybied nad oes a fyno Duw â'r da na'r drwg a wnelom

;

a dywedant fod gwneud da neu ddrwg ar law dyn ei

hun, ac i fod un a'r UaU yn perthyn yn y fath fodd i bob
un lel y gaUant weithredu fel y mynont. Ym-wrthodant

a'r grediniaeth yn anfarwoldeb yr enaid, ac yu modolaeth

gwobrwy a chosb yn hades. Yn mheUach, mae y Phari-

seaid yn gyfeiUgar i'w gilydd, ac yn bleidiol i arfer cyd-

undeb a thalu syhv i les y cyhoedd ; ond mae ymddygiad

y Saduceaid, y naiU tuag at y UaU, yn greulon, ac y mae
eu hymwneud â'r rhai sydd o'r un blaid â hwynt mor
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farbaraidd a phe byddent yn ddyeithriaid i'w gilydd'

(Joseph. Wars, ii. 8. 14).

Er y cyfeirir yn amí at y Saduceaid yn y T. N., etto

ni sonir am danynt mor aml a'r Phariseaid. Fel hwythau
yr oeddynt yn wrthwynebol i'n Harglwydd a'i efengyl

;

a gosododd ei ddisgyblion ar eu gwyliadwriaeth yn erbyn

athrawîaeth y naiU fel y llall, a siaradodd am y ddwy
blaid yn yr un iaith gondemniol (Matt. xvi. 1-12 ; xxii.

23-33; Act. iv, 1-3; v. 17, 18). Am eu hegwydd-
orion yr unig gyfrif sydd genym yw, y dywedent ' nad
oedd nac adgyfodiad, nac angel, nac yspryd ' (Act. xxiii.

8 ; Matt. xxii. 23). Yr oedd gelyniaeth fawr rhyngddynt
hwy a'r Phariseaid. Paul, pan gyhuddwyd ef ger bron

y cynghor, a gymerodd fantais ar y gwahaniaetíi yn eu

golygiadau i greu ymryson ynddo : 'A phan wybu Paul
íbd y naill ran o'r Saduceaid, a'r llall o'r Phariseaid, efe

a lefodd yn y cynghor, Ha wyr frodyr, Pharisead ydwyf
fi, mab i Pharisead ; am obaith ac adgyfodiad y meirw
yr ydys yn fy marnu i. Ac wedi iddo ddywedyd hyn,

bu ymryson rhwng y Phariseaid a'r Saduceaid : a rhan-

wyd y liiaws. Canys y Saduceaid a ddywedant yn wir

nad oes nac adgyfodiad, nac angel, nac yspryd : eithr y
Phariseaid sydd yn addef pob un o'r ddau. A bu Uefain

mawr, a'r ysgrifenyddion o ran y Phariseaid a godasant
i fynu, ac a ymrysonasant, gan ddywedyd, Nid ydym ni

yn cael dim drwg yn y dyn hwn ; eithr os yspryd a
Ìefarodd wrtho, neu angel, nac ymrysonwch â Duw. Ac
wedi cyfodi terfysg mawr, y pen-cadben, yn ofni rhag
tynu Paul yn ddrylliau ganddynt, a archodd i'r milwyr
fyned i waered, a'i gipio ef o'u plith hwynt, a'i ddwyn
ef i'r castell' (Act. xxiii. 6-10). Ymddengys fod yr oífeir-

iaid, ac hyd yn od arch-offeiriaid weithiau yn Saduceaid.

Yr oedd Annas a Chaiaphas, ger bron y rhai y dygwyd
ein Hai'glwydd i'w brawf, efallai yn Saduceaid hefyd

(Act. iv. 1, 2, 5, G; V. 17; Joseph. Antîq. xx. 9. 1). Gall-

asai fod rhai Saduceaid y rhai a dderbyniasant yr efengyl;

ond nid ydym yn cael fod neb o honynt yn cael eu henwi.

Yn eglwys Corinth yr oedd rhai a ddywedent ' nad oedd
adgyfodiad' (1 Cor. xv. 12); ac y mae Paul yn enwi
' Hymeneus a Philetus, y rhai o ran y gwirionedd a gyf-

eiliornasant, gan ddywedyd ddarfod yr adgyfodiad eisoes;

ac y maent yn dadymchwelyd ffydd rhai' (2 Tim. ii. 17,

18). Mae yn anmhosibl dweud pa un ai cynyrch Sadu-
ceaeth ydoedd y golygiad neu beidio ; mae mor debygol
taw ffrwyth amcan-dybiaeth Groegaidd ydoedd.

Ni sonir dim am yr Essenes yn y T. N., a hyny efallai

oherwydd bychandra eu rhif mewn canlyniad i'r bywyd
neillduedig a arweinient, a'r rhan fechan a gymerent yn
ngorchwylion cyffredin y wlad. Mae Josephus yn rhoddi
yr hanes canlynol am danynt:—'Athrawiaeth yr Essenes
ydyw hon, mai goreu yw priodoli pob peth i Dduw.
Dysgant anfarwoldeb yr enaid, a barnant y dylìd ym-
drechu o ddifrif am wobrwyon cyfiawnder ; a phan ddan-
fonant yr liyn maent wedi gysegru i Dduw i'r deml, nid
ydynt yn off'rymu aberthau, oblegid fod ganddynt bur-

edigaethau purach o'r eiddynt eu hunain ; ar ba gyfrif

cauir hwynt allan o gyntedd cyffredin y deml, ond offrym-

ant yr aberthau eu hunain ; etto mae eu buchedd yn
rhagori ar eiddo dynion eraill, ac ymroddant yn gwbl i

araaethyddiaeth. Mae hefyd yn teilyngu ein hedmygedd
gymaint y rhagorant ar bawb ag ydynt wedi ymroddi i

rinwedd, a hyn mewn cyfiawnder ; ac yn wir i gymaint

graddau, fel nad ymddangosodd y cyfryw beth yn mhlith
neb pobl eraill, nac yn Iloegiaid nac yn farbariaid, naddo
am amser byr, fel y mae wedi parhau am hir amser yn
eu niysg hwy. Profir hyn gan y sefydliad hwnw o'u

heiddo yr hwn ni oddef i ddim i'w rhwystro rhag bod a
phob peth yn gyffredin ; fel nad yw gwr cyfoethog yn
mwynhau mwy o'i gyfoeth na'r hwn oedd heb feddu dim.

Mae ynghylch 4000 o bobl yn byw yn y modd hyn, ac

nid ydynt yn priodi gwragedd nac yn chwenych cadw
gwasanaeth-ddynion, gan dybied fod yr olaf yn brofedig-

aeth i ddynion i fod yn anghyfiawn, a'r blaenaf yn ach-

lysur ynirysonau teuluaidd ; ond gan eu bod yn byw ar eu
penau eu hunain, gweinyddant i'w gilydd. Maent hefyd
yn appwyntio goruchwylwyr i dderbyn eu rhenti a phris

cynyrch y tir, a'r cyfryw ag ydynt yn ddynion da ac yn
offeiriaid a gant eu hd a'u bwyd yn barod iddynt'

(Joseph. Antiq. xviii. 1. 5). Rhydd hanes mwy manwl
am danynt yn Wars ofthe Jeios (ii. 8); ond dug yr hanes
lawer o ymddangosiad gormodaeth.

Mae Philo, yr luddew o AIexandria, yn rhoddi lianes

cyflawnach a mwy manwl am yr Essenes. Er taw yn
Judea yr oedd eu prif sect, etto ceid hwynt yn yr Aipht
a manau eraUl lle yr oedd yr luddewon wedi eu gwas-
garu ; ac yn ganlynol rhana hwynt yn ddau ddosparth

—Essenes Judea a Syria, ac Essenes yr Aipht a pharthau
eraill. Geilw y blaenaf yn Essenes ymarferol, a'r olaf

yn Essenes myfyriol. Mae ei gyfrif am y ddau ddosparth

yn ddyddorol, a rhoddir ef yn gyflawn gan Prideaux
yn ei Connedion of ilie Old and J^ew Testamenf, rhan n.

416-426.

Sect wleidyddol yn hytrach na chrefyddol ydoedd yr
Herodiaid. Efallai, mewn gwirionedd, nad ydynt i gael

eu cyfrif yn sect o gwbl, ac nad oeddynt ddim ond plaid

yn mhlith yr luddewon ag oedd o du teulu Herod, ac fel

y cyfryw yn ffafriol i'r llywodraeth Rufeinig, gan yr hon

y cafodd y teulu hwn ei sefydlu yn ddechreuol ac a bar-

heid i'w gynnal yn y wlad. Mae yn debygol, wrth gyd-
maru Matt. xvi. 1, 6, â Marc viii. 15, fod y rhai y cyfeirir

attynt fel wedi cyfranogi o ' surdoes Herod ' (mae rhai

copiau yn darllen Tü)v ^poStai'OìP, Herodìaid), yn perthyn i

sect y Saduceaid—amgylchiad a wnai mewn rhan gyfrif

am laesder eu hegwyddor yn cynnal Uywodraeth teulu

Herod, i ba un yr oedd y Phariseaid yn gyffredin yn
wrthwynebol oherwydd rhesymau crefyddol yn gystal a

gwleidyddol. Wrth ystyried y dull rhagrithiol y darfu

yr Herodiaid annerch ein Harglwydd : 'Athraw, ni a

wyddom dy fod yn eirwir, ac yn dysgu ffordd Duw mewn
gwirionedd, ac nad oes arnat ofal rhag neb, oblegid nid

ydwyt ti yn edrych ar wyneb dynion ' (Matt. xxii. 16,

17); ac yn neillduol wrth ystyried taw prif amcan eu

meistri, sef yr arch-offeiriaid a'r ysgrifenyddion, ydoedd
' ei ddal ef yn ei ymadrodd, i'w draddodi yn meddiant ac

awdurdod y rhaglaw' (Luc xx. 19, 20); mae yn amlwg
y dysgwylient i'w atteb fod yn nacaol, ac, mewn canlyn-

iad, gwnai ei hun yn agored i gyhuddiad pwysig o flaen

Pilat y Ilywodraethwr Rhufeinig, ac efallai i gosb marw-
olaeth. Mor falch y buasent i gael rhyw le i ddwyn y
cyfryw gyhuddiad sydd amlwg oddiwrth y ffaith iddo

gael ei ddwyn i'w erbyn mewn gwirionedd wedi hyn, ond
yn hollol ddisail (Luc xxiii. 2).

SE'IR. 1, Tad yr Horiaid, trigolion boreuol gwlad
Edom (Gen. xxxv. 20, 21, 29, 30). 2. Gwlad Edom, ac

65
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a gyfenwir weitliiau yn Seir yn unig, ac yn aml Mynydd
Seir. Nid mynydd sengl ydoedd Mynydd Seir, ond

cadwyn o fynyddau, neu yn hytrach wlad fynyddig.

Trigienid ef mewn amseroedd boreuol gan yr Horiaid,

sef disgynyddion Seir, oddiwrth yr hwn mae yn debygol

y derbyniodd y wlad ei henw. Gorchfygwyd yr Horiaid

gan ddisgynyddion Esau, y rhai a gymerasant feddiant

o'r wlad "ac a drigasant yn eu lle (Gen. xiv. 6 ; xxxvi.

20, 21, 29, 30 ; Dent. ii. 6, 12, 22 ; Ezec. xxxv. 3, 4, 7,

8, 9). 3. Mynydd Seir, bryn ar derfynau llwyth Judah,

ar y gorllewin i Ciriath-jearim (Jos. xv. 10).

SEIRPH, un o ddospeirth mawrion y deyrnas anifeil-

aidd. Mae amryw gyfeiriadau attynt yn yr Ysgryth-

yrau ; ond y mae gan mwyaf yn anmhosibl penderíÿnu

y rhywogaeth neillduol, gan na roddir ond yn anfynych

nodweddion neillduol. Mae y cyfeiriadau mae'n debygol

yn fwy cyíì'redin at seirph fel dosparth, nac at unrhyw

rywogaeth neillduol. Nid oes gan liyny un achos i ni

roddi Uawer o fanylion mewn perthynas iddynt. Ehenir

hwynt yn gyffredin i ddau ddosparth—y rhai gwenwynig,

a'r rhai diwenwyn. Mae yr Ysgrythyrau yn cyfeirio at

wenwyn seirph (Deut. xxxii. 24 ; Ps. lviii. 4); cyfeiriant

yn fwy cyífredin at eu .brathiad (Diar. xxiii. 32 ; Preg.

X. 8, 11 ; Amos v. 19 : ix. 3). Yn awr y mae perthynas

DARLUN YÎI DASG03 TAFOO FFORCHOG 3AEPH.

agos rhwng brathiad a gwenwyn sarph. Mae dannedd
cyífredin seirph yn cyfansoddi rhestr sengl ar bob ochr

yn asgwrn isaf yr ên, a dwy yn gyfifredin yn yr asgwrn
uchaf. Cyfyngir yr ysgythrion gwenwyn [poi'son-Jangs)

i asgwm uchaf yr ên, a cheir hwynt ar bob tu tua'r blaen.

Rhaid edrych ar y rhai hyn fel agoriadau esgyrnaidd y
rhed-welyau a'r cydau gwenwyn, y rhai sydd yn gyfleu-

edig yn y gwaelod. Cynwysant geudod hir-gul oddiwrth

eu gwaelod, yn paso trwy y dant ar ei ochr amgrwn i'r

pen main, yr hwn a ddiwedda mewn agen gul. Pan y
brethir anifail gan y sarph mae y gwenwyn yn rhedeg
o'r cwd trwy yr agen yma i waelod y clwyf, lle y gall

gynyrchu yn fwyaf manteisiol ei efíeithiau niweidiol.

Mae y gwenwyn ei hun. yn edrych yn debyg i olew ; ond
yn ei nodweddion cyffredin mae yn tebygu i gum. Mae
ei natnr niweidiol yn aros hyd yn od ar ol iddo sychu.

Oddiwrth natur yr ysgythrion mae y gwenwyn yn
cael ei fan-ddiferynu i waelod y clwyf ; ac os aiff gryn
lawer o hono i un o'r llestri mwyaf mae angeu yn canlyn

yn ebrwydd. Mewn amgylchiadau eraiU achosir poen
mawr yn flaenorol : mae y rhan frathedig yn chwyddo ac

yn newid ei IHw, ac yn rhoddi amlygiadau eglur o nerthol

weithrediad y gwenwyn ar y man. Mae grymusder y

gwenwyn yn dibynu nid yn unig ar rywogaeth y sai-ph,

ond ar ei chyflwr ar y pryd, ac ar ansawdd gorphoroi y
creadur fyddo wedi cael ei frathu.

Gall amryw o'r seirph diwenwyn dorclii eu cyrph o

gwmpas cangenau coed, neu adael i ranau helaeth o hon-

ynt i grogi lawr. Yn yr agwedd hon mae y rhywogaethau
mwyaf yn barod i syrthio ar eu hysglyfaeth pan yn paso

danynt, megis ceirw ac iyrchod. Mae y rhywogaeth a

elwir y boa constrictor, y fath fwyaf o seirph, gan ei bod
dros ugain troedfedd o hyd, neu, yn ol tystiolaeth rhai

teitliAvyr, yn hwy ddwywaith na hyny, yn medru Uyucu
ceirw, geifr, ac hyd yn od dynion yn gyfain. Pan gynyga
ei hysglyfaeth wrthwynebiad, torcha ei hun o gwmpas ei

gorph gan ei chwilfriwio i farwolaeth. Trwy ddryllio yr

esgyrn fel yma, mae yn alluog i ddwyji eidion gwyllt i

gyflwr mor feddal fel y gall ei lyncu yn gyfan. Mae y
dull hwn o ymosod ar eu hysglyíaeth yn gyfyngedig i'r

rhywogaethau mwyaf. Mae y rhywogaethau llai yn
alluog trwy eu dannedd a'u safn i ymosod ar, a dal eu

gafael ar eu hysglyfaeth. Nid oes dim cnoi yn bod, gan

y Uyncir y bwyd yn gyfan. Mae gwneuthuriad y safn y
fath fel y gellir ei agor yn Uydan iawn, nes ei wneud yn
orchwyl hawdd i lyncu anifeiliaid Uawer mwy eu maint-

ioli nag a dybid wrth edrych ar faintioli cyffredin y
traflyncwr. Gall y ceg a'r cylla hefyd ymehangu yn
ddirfawr er cynwys y creaduriaid mawrion a lyncir. Mae
treuliad y bwyd yn myned yn mlaen yn raddol.

Mewn gwledydd jjoethion y ceir yr amlder mwyaf o

seirph, gyda golwg ar rywogaethau a rhai unigol. Yn y
cyfryw ororau cyrhaeddant yr un wedd y maintioli mwyaf.

Ÿchydig o rywogaethau geir mewn hinsoddau cymhedrol

a rhai oerach. Ymddengys dan bawb amgylch-

iadau eu bod yn cael eu cyfnerthu gan wres, ac

yn ei absenoldeb suddent yn ebrwydd i gyflwr

cysglyd {Edin. Encyc. art. 'OphioIogy,' xv. 453, 4.54, 456).

Oddiwrth y cyfeiriadau mynych geir yn yr Ysgryth-

yrau at seirph yn gyffredinol, neu at ryw rywogaeth neiU-

duol, ymddengys eu bod yn dra chyflredin yn Nghanaan
a gwledydd Beiblaidd eraill. Heblaw yr enw cyffredin

naliash (sarph), cawn yr enwau neillduol canlynol; shephi-

phon (Gen. xlix. 17), thanim (Exod. vii. 10), pethen

(Deut. xxxii. 33), achsub (Ps. cxl. 4), tziphoni (Esa,

xi. 8), ephoche (xxx. 6). Mae yn debygol y dynoda y
geiriau hyn gan mwyaf rywogaethau neillduol o seirph

;

ond raetha y cyfieithwyr a'u gwahaniaethu. Mae genym

y geiriau asp, neidr, gwiber, draig, fel cyfìeithiadau o'r

geiriau hyn, ond mae yma gymysgiad cwbl o eiriau, gan

fod yr un geiriau yn cael eu deongli trwy wahanol eiriau

mewn gwahanol fanau, ac enwau gwahanol trwy yr un
geiriau.

Ymddengys fod Tllíî' {saraph) yn fath neiUduoI o sai-ph

:

'Ar Arglwydd a anfonodd yn mysg y bobl seirph tanllyd,

a hwy a frathasant y bobl, a bu feirw o Israel bobl lawer'

(Num. xxi. 6; gwel hefyd Deut. viii. 15). Mae Gesenius

yn rhoddi fel ystyr i'r gair :
' Math o seirph gwenwynig.

Tybir taw y gair Groeg Trpt]çrr'ip, ^aúo-wt', ac yn cael ei alw

felly ar gyfrif ei frathiad llidiog' (795). Darlunia Esaiah

hi yn gyflawnach fel 'sarph danllyd hedegog' (xiv. 29 ;

XXX. 6). Nis gwyddir am un fath o sarph yn berchen

adenydd ac yn medru ehedeg ; ond tybia rhai fod cyfeir-

iad at fath o sarph a hood ar ei phen, yr hon allai fod yn

meddu ar allu i ledaenu yr hood fel ag i roddi iddi yr
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ymddangosiad o adenydd ; nen, yr hyn ymddengys yn
fwy tebygol, dichon fod y cyfeiriad at y saraph yn saetîiu

trwy yr awyr i ymosod ar ei ysglyfaeth, fel pe buasai

ganddi adenydd.
Yn yr H. D. cyfarfyddwn â chyfeiriadau at y gwaith

o swyno seirph. ' Os,' medd Solomon, ' brath sarph heb

swyno,' &c. (Preg. x. 11); 'Canys wele, mi a ddaufonaf

seirph, aspiaid i'ch mysg, y rliai nid oes swyn rhagddynt;

a hwy a'ch brathant chwi, medd yr Arglwydd ' (Jer. viii.

1 7
;
gwel hefyd Ps. lviii. 4, 5). Yu India, mae yn beth

cyífredin iawn i swyiio seirph â cherddoriaeth, yn enw-
edig â'r bib {On'ent. Christ. Spedator, 1834, 38).

SE'LA. [Petra.]

SE'LAH sydd air a gyfarfyddwn âg ef yn aml iawn yn
Llyfr y Psahnau, ac nid yn un arall o lyfrau yr H. D.,

oddieithr Hab. iii. 3, 9, 13. Ceir ef yn y Psalmau dros

driugain a deg o weithiau. Mae amryw ystyron wedi
cael eu rhoddi i'r gair. Rhydd y Targums, a'r gwahanol
esponwyr ar y rhai hyny, iddo yr ystyr tragywyddol,

byth. Cyfieithir ef bob amser gan y Deg a "Thriugain

yn oiú-^a\na\ ond mae yn anhawdd penderfynu pa feddwl

a gysylltir â'r gair. Mewn amseroedd diweddarach mae
rhai wedi golygu y gwasanaethai yn unig i orphen y
gynglaanedd fydrol, ac nad oedd iddo un ystyr ynddo ei

hun ; eraill, y dynodai gyfnewidiad yn y dôn a'r dull, ac

yn cael ei fynegi naill ai trwy ych\\'anegiad nerth, neu
trwy symudiad i dôn a duU arall , eraill, yr arwyddai
ddìjHtawrioydd—h.y., peidied y canu, tra y parha neu y
dechreua y rhan oíTerol o'r gerddoriaeth ; eraiU, taw
arwydd cerddorol ydyw, ond o ystyr anhysbys ; eraill,

taw amlygiad ydyw o deimlad cryf, difrif-ddwys, uchel.

Gellid enwi tybiau eraill, ond ni wnai atteb un dybeu,

gan nad oes yr un o honynt yn cael eu cadarnhau gan
ddim tebyg i brawf, ac y maent oll yn agored i wrthwyn-
ebiad {Bih. Sac. v. 66 ; Gesenius, Lex. 588). Ond tra

mae ystyr y gair mor anmhenderíynedig, mae yn deilwng
o syíw na wnai esgeulusiad o'r gair mewn un modd
efteithio ar y synwyr.

SELEU'CIA, yn Syria, ydoedd gyfleuedig wrth enau
yr afon Orontes, ac yn borthladd Antiochia, prifddinas y
wlad, dan deyrnasiad y breniuoedd Syro-Roegaidd. Ad-
eiladwyd hi gan Seleucus Nicator, yr hwn, yii y i-haniad

o ymerodraeth Alexander Fawr, a dderbyniodd y rhan
hono o honi fel ei gyfi'an. O Seleucia y mordwyodd
Paul a Barnabas pan yr aethant i Cyprus (Act. xiii. 4).

SENNACHE'RIB. [Assyma.]
SEPHARFA'IM, un o'r dinasoedd orchfygwyd gan

ragflaenoriaid Sennacherib breuin Assyria. Mae yn deb-

ygol ei bod yn brifddinas gwlad o'r uu enw. Mae son

am 'frenin dinas Sepharfaim' (2 Bren. xix. 12). Yr oedd
yn un o'r llefydd o ba rai y symudodd Salmaneser bobl i

ddinasoedd Samaria, trigolion y rhai a gaethgludasai i

Assyria, gan eu ' cyfleu hwynt yn Halah ac yn Habor, ac

yn ninasoedd y Mediaid.' Tybia rhai taw Sipphara, cyf-

leuedig yn Mesopotamia ar yr Euphrates, ydoedd. Yr
oedd tì'urf-addoliad y Sepharfiaid o'r fath greulonaf
' Llosgent eu meibion yn tâu i Adrammelech ac Anam-
melech, duwiau Sepharfaim' (2 Bren. xvii. 6, 24, 31).

SER'GIUS PAU'LUS, llywodraethwr Rhufeinig
Cyprus ar yr amser yr ymwelodd Paul a Barnabas a'r

ynys hono ac y dygasant yr efengyl i mewn iddi. Yn yC S. gelwir ef yn ' rhaglaw y wlad ;

' ond yn yr iaith

wreiddiol y gair ddefnyddir ydyw av6v7raroí, proconsul;
ac yn hyn, fel mewn rhanau eraill o'r Actau, mae genym
esampl o gywirdeb Luc hyd yn od yn y mauylion lleiaf

'Mae yn eithaf hysbys i'r dysgedigion,' medd Dr. Larduer,
'pan y daeth Augustus yn berftaith feistr ar y werin-
lywodraeth Rufeinig i rauiad gael ei wueud o dalaethau
yr ymerodraeth . cadwodd yr ymerawdwr y rhai cryfaf

iddo ei hun ; trosglwyddwyd y lleill i'r bobl a'r senedd.
Gelwid y swyddogion a ddanfonid gan yr ymerawdwr yn
lieutenants neu proproetors (is-raglawiaid), er eu bod yn
bersouau ag oeddynt wedi Uanw swydd consuls yn y
ddinas. Y Uywodraethwyr a anfonid gan y senedd i'r

talaethau perthynol iddyut hwy eu hunain a orchymyn-
odd i'w galw yn is-raglawiaid, enw mwy cyfaddas i'r

cyflwr heddychol yn mha un yr oedd y talaethau a
ddaethai i ran y senedd. Ond aeth y rhaniad a wnaed

y pryd hwnw dan lawer o gyfnewidiadau ; a chai talaeth

a roddasid ar y cyntaf i'r senedd gael ei throsglwyddo
wedi hyn i'r ymerawdwr, ac yn y gwrthwyneb. Y cyfryw
gyfnewidiad a gymerodd le mewn cysylltiad â thalaeth

Cyprus, yr hwn, yn y rhaniad cyntaf a wnaed o dalaethau
yr ymerodraeth, a berthynai i'r ymerawdwr, ond a rodd-
wyd ar ol hyn, mewn cysyUtiad â Gallia Narbonensis, i'r

senedd, yn Ue yr hon y cymerodd yntau Dalmatia yr hon
yn ddechreuol a berthynai iddynt hwy. Yn y sefyllfa

yma y parhaodd y dalaeth, a theitl priodol Uywodraeth-
wr Cyprus ydoedd is-raglaw neu prconsul' (Lardner,

Worhs, i. 30).

Gelwir Sergius Paulus gan Luc yn ' wr call, yr hwn a
alwodd atto Barnabas a Saul, gan ddeisyf cael clywed
gair Duw ;

' ac er i ' Elymas y swynwr eu gwrthwynebu
liwynt, gau geisio gwyrdroi y rhaglaw oddiwrth y iîydd,'

etto, pan darawyd ef yn wyrthiol â dallineb, ' y rhaglaw,

pan welodd yr hyn a wnaethid, a gredodd, gan ryfeddu
wrth ddysgeidiaeth yr Arglwydd' (Act. xiii. 6-12). Am
hanes olynol Sergius Paulus nis gwyddom ddim. O'r

amser hyn allan gelwir Saul yn Paul yn Actau yr Apos-
tolion, a'i ysgrifeniadau apostolaidd ei hun. Yr ydys
wedi tybied iddo gael ei alw felly ar ol Sergius Paulus

;

ond nid ydyw hyn yn debygol iawu. [Paul.]
SER. Mae y ser yn gynwysedig o ddau ddosparth

—

planedau a ser seíydlog, neu ser a gyfenwir yn briodol

îelly. Y planedau ydyw y rhai a droant, fel ein daiar

ni, yr hon sydd un o honynt, o gylch yr haul mewn amser
sicr rheolaidd. Am hir amser cyfrifid y planedau yn
cliwech o rif—Mercher, Gwener, y Ddaiar, Mawrth, lau,

a Sadwrn ; ond yn 1781 darganfyddwyd seithfed a mwy
pellenig planed gan Syr W. Herschel, y serydd breninol

;

ac yn 1846 darganfyddwyd wythfed, yu mhellach fyth,

wedi i'w Ue gael ei nodi trwy amcan-dyb gan M. Le
Yerrier yn Paris a Mr. J. C. Adams yn Cambridge

—

prawf hynod o addfedrwydd gwyddoneg seryddol, Cyf-

enwir y flaenaf yn bresenol yn Uranus, a'r olaf yn Nep-
tune. Pelleni mawrion ydyw y planedau hyn, ac amryw
o houynt yn Uawer mwy o faintioli na'r ddaiar. Pan yr

edrychir arnynt trwy bell-ddrychau ymddangosant yn
gyrph crynion o dryfesur ymddangosiadol a gwirioneddol

gryn fawr, ac yn dangos neillduolion gwahanol a nod-

weddawl, y rhai a ddangosant eu bod yn dalpau syl-

weddol, a phob un yn meddu dull o wneuthuriad neiUduoI

iddo ei hun, a chyda golwg ar lau a Sadwrn, yn amryw-
ran a chelfydd iawn eu cyfansoddiad. Mae eu pellderau
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oddi wrthym ni yn fawr iawn—llawer mwy na phellder

y lloer, ac y mae rhai o honynt yn Lawer pellach na'r

haul. Er dechreu y ganrlf bresenol yr ydys wedi dar-

ganfod nifer o gyrph bycliain y rhai a gylchdroant o

gwmpas yr haul, ac i'r rhai yr ydys wedi rhoddi yr enw
planetoids (Herschel, OutUnes, 275, 278, 309). .

Denírys rhai o'r planedau, megis Mercher, Gwener, a

Mawrth, pan edrychir arnynt trwy bell-ddrychau, wyn-

ebau cyífelyb i wyneb y lloer. Prawf hyn taw cyrph

anrhyloew ydynt, gan y dysgleiriant trwy oleu benthyg,

yr hwn nis gall fod ddim amgen na goleuni yr haul. Yr
ydys gan hyny wedi cael allan pan y gwawn ni gyfeirio

symudiadau y planedau at yr haul fel canolbwynt, fod

eu symudiadau yn ddarostyngedig i un ddeddf seml a

chyífredinol, o weithrediad pa un nid yw y ddaiar ond
esampl neiUduol (Lardner, jSa?zooÄ*, 279, 280).

Dengys y taíleni canlynol amryw fanyUon mewn perth-

ynas i'r planedau :

—
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a gwrthrycliau daiarol, irtaent wedi derbyn enwau y rhai

hyny ; megis Ursa yr Arth, Leo y Llew, Draco y Ddraig,

Seipens y Sarph, Taurus y Tarw, Aries yr Hwrdd, Virgo

y Forwyn, Lyra y Delyn, Sagitta y Saeth. Er fod rhyw-
beth yn wrthun mewn rhoddi i'r cydser enwau a fiíuríìau

anifeiHaid a gwrthrychau daiarol, etto nid yw hyn heb ei

fanteision, gan y Ueiha y draíFerth o'u hadwaen a'vi gwa-
haniaethu, tra y gwna ar yr un pryd wasanaethu fel help

i'r cof, a chan fod y dull hwn wedi ei fabwysiadu dros

gyhyd o amser, ni fyddai braidd yn ddoethineb i'w newid
(Lardner, Handhooh, 761).

Ymddengys fod cyfeiriad yn yr Ysgrythyr at amryw
o'r cydser, a hyny mor foreu ag amser Job :

' Yr hwTi

sydd yn gwneuthur Arcturus (yr Arth Mawr ; Gesenius,

Lex. 659), Orion a Pleiades' (ix. 9 ; gwel hefyd xxxviii.

31, 32). Mae yn debyg hefyd taw y 'sarph dorchog ' a
sonir am dani yn xxvi. 13 yw cydseren y Sarpb neu y
Ddraig, yr hon a ymleda yn ddolenau yn groes i ran
ogleddol yr wybr (Gesenius, Lex. 545). Mazzaloth

(2 Bren. xxiii. 5) a Mazzaroth (Job xxxviii. 22) a dde-
onghr ar ymyl y ddalen yn y C S. fel * ar^yyddion neu
gydser y cylch,' sef yr arwyddgylch ; mae Gesenius hefyd
yn rhoddi yr ystyr hwn i'r ddau air {Lex. 461, 462).

Nis gellir â'urfìo un cyfrif am rif y ser. Ymddangosant
yn aneirif hyd yn od i'r llygad noeth ; ond mae y pell-

ddrych wedi dwyn i'r amlwg rifedi dirfawr ag oeddynt
gynt yn anweledig, ac y mae gwelliant yn ngwneuthur-
iad yr offerynau a ddefnyddia y serydd, ynghyd â'r cynydd
sydd wedi cael ei wneud mewn golwg-wyddoneg, wedi
dwyn i'r golwg aneirif wrthiychau ag oeddynt yn anwel-
edig o'r blaen ; fel y mae, ar ddim ag y mae profiad wedi
ddysgu i ni hyd yu hyn, rhif y ser yn anfeidrol yn yr
unig ystyr a fedrwn ni gysylltu a'r gair hwnw (Herschel,

Ontlmes, 520).

Mae y Llwybr Llaethog, fel yr ydys wedi ei gyfenwi,
wedi ei guddio mor dew gan ser fel ag i ymddangos i'r

llygad noeth, nid fel ser, ond fel goleu niwlog go wyn

—

ymddangosiad a ymleda dros ran ddirfawr o'r nefoedd
(Lardner, Ilandbooh, 793). ' Mae y gwregys hwn,' medd
Syr John Herschel, ' wedi cadw yr un man pei-thynasol

yn mhlith y ser ; a phan edrychir arno trwy bell-ddrychau

giymus ceir ei fod (syn i'w adrodd) yn gijnwìjsedig yn
(fllfangwhl o ser, wedi eu gwasgaru icrth y miloedd, megis
llwch dysglaer, ar du cefn tywyll ý nefoedd gyífredin'

(Herschel, Outlines, 182).

Heblaw y Llwybr Llaethog mae sypiau aneii'if o ser.

Ymddengys y rhai hyn fel brychau o oleuni go wyn,
oblegid eu dirfawr bellder. Ni wna swp cyfan o honynt,
03 yn weledig o gwbl, ymddangos i'r Hygad noeth ond
megis un seren. Cydmarer swp â swp, a dengys bob
gradd o fychandra ac agosrwydd y gwahauol raiiau cyf-

ansoddiadol, hyd nes ymddangos o honynt fel darnau o

Iwch serol (Lardner, Handbooh, 790, 800).

Yna mae yn canlyn y llainau hyny o oleuni serol y
rhai a wehr yn nghynifer o ororau y nefoedd, a'r rhai

sydd wedi cael eu cyfenwi yn nebuloì. Taw sypiau, o 1)a

rai y mae y ser a'u cyfansoddant yn anweledig ar gyfrif

eu pellder, ydyw y rhai hyn, a ellir brofi trwy resymau
cryfion a tharawiadol. Mae pob gweUiaut wneir yn y
pell-ddrych yn ychwanegu rhif y nébuloe, y rhai a droir

gan yr offeryn hwnw i sypiau. Cafodd y nehulcB ag yr
oedd yn anmhosibl eu lledu cyn amser Syr W. Herschel,

ymliosogi i hioedd trwy alluoedd yr oíFerynau a ddefn-

yddiai ef i edrych arnynt. Mae ymdrechion Syr John
Herschel, pell-ddrychau gorfawr Lord Rosse, ac adeilad-

iad cynifer o dremyndyrau mewn hinsoddau a than awyr
mwy íFafriol i wneud sylwadau, wedi cydweithredu i

ychwanegu rhif y nebidce sydd wedi troi allan yn ser ; ac

nid oes dim lle i amheu nad cynyddu a wna rhif y ser,

yn ol fel y llwyddir i wella y pell-ddrychau, ac yn ol fel

cynyddo rhif a sel y rhai a wnant ddefnydd o honynt
(Lardner, Handbooh, 800).

Mae y planedau yn dysgleirio, nid trwy oleuni o'u

heiddo eu hunain, ond trwy adlewyi'chu y goleuni a

dderbyniant oddiwrth yr haul ; ond nis gall fod felly gyd
â'r ser. Haulau eu hunain yn ddiau ydyw y rhai hyn, a

dichon fod pob un o honynt yn ei gylch yn ganolbwynt
o gwmpas yr hwn y gall fod planedau neu gyrph eraill

yn troi, ac am y rhai nis gallwn ni, trwy gymhorth un-

rhyw debygolrwydd i'n cysawd ein hunain, ffurfio un
math o ddrychfeddwl (Herschel, Outlines, 554). Ym-
ddangosai y nefoedd, pe medrem ni ond ei chwòHo a sylwi

arni, fel hjdysawd o gysodau haulaiol (Lardner, Hand-
booh, 797).'

Mae ser yn arwyddlun cyffredin yn yr Ysgrythyrau.

Dywed yr Arglwydd lesu am dano ei hun :
' Myfi yw y

seren fore eglur' (Dat. xxii. 16). Mae y gydmariaeth yn
ysplenydd ac aruchel. Ei natur, pa mor ogoneddus ; ac

mor ogoneddus ei swydd! Dygodd i mewn oleuni yr

efengyl ogoneddus i'n byd tywyll ni ; ac fe a arwain ei

bobl i oleuni dydd tragywyddol. Mae y cyfeiriad at un
blanedau y cysawd haulawl, sef yr hon a gyfenwir yn

gyffredin yn Wener. O'r holl blanedau hi ydyw y nesaf

at yr haul, oddigerth Mercher. Try mewn cylch o'r tu

fewn i un y ddaiar, yr hon ysv y blaned nesaf atti; ac ar

01 yr haul a'r Uoer, hi ydyw y gwrthrych mwyaf ysplen-

ydd yn y ffurfafen. O'r holl blanedau hi ydyw yr un
fwyaf anhawdd i edrych ami trwy y pell-ddrych. Mae
tanbeidrwydd dirfawr ei rhan oleuedig yn dallu y llygad,

ac yn mwyhau anmherffeithderau golygawl yr offeiyn.

Mae yn amlwg mai fel cymdeithion i'r haul y gwna
Gwener a Mercher gyflawni eu cylchdaith yn y nefoedd,

gan nad ydynt byth yn ymadael o'i gymydogaeth tu

hwnt i dei-fyn penodol. Ceir hwynt weithiau ar y dwyr-

rain, ac weithiau ar y gorllewin, yn ol estyniad eu cylchau

yn un o'r ddau gyfeiryd. Yn y blaenaf ymddangosant yn
amhvg dros derfyugylch y gorllewin yn uniongyrchol ar ol

machlud haul, a gelwir hwynt yn ser yr hwyr : yn yr olaf

cyfodant o'i flaen yn y bore, ac ymddangosant dros derfyn-

gylch y dwyi'ain fel ser y bore. Ond gan fod estyniadau

cylch Gwener yn Uawer mwy na rhai eiddo Mercher,

gwelir y blaned hono yn gryn uchel yn hir cyn darfod

dau-oleu yr h\vyr, ac o flaen dechreuad dau-oleu y bore.

Ac am hyny adwaenir hi mewn ffordd o ragoriaeth fel y
seren fore a hwyr. Rhoddai yr hynafiaid iddi yn y sef-

yUfa flaenaf yr enw Hesperus, ac yn yr olaf Lusiffer, fel

rhagflaenydd y dydd. Ni welir Mercher ond rhwng dau-

oleu cryf (Larduer, Handbooh, 304, 307 ; Herschel, Out-

lines, 280).

'Pa fodd y syrthiaist o'r nefoedd, Lusiffer, mab y wawr
ddydd ! pa fodd y'th dorwyd ti i lawr, yr hwn a wanhe-

aist y cenedloedd
!

' (Esa. xiv. 12). Y cyfryw oedd yr

annerchiad at frenin Babilon. Mae ei gyflelybu i Lusi-

fíer, y seren fore, yn hynod amlygawl o'i wychder, yn yr
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hwQ yr ymddengys yn sefyll wrtlio ei hun, tra mae yr
hoU sei' eraiU—Uywodraethwyr y cenedloedd—wedi eu

cwbl dywyllu. ' Canys ti a ddywedaist yn dy gíüon, Mi
a ddringaf i'r nefoedd ; oddiar ser Duw y dyrchafaf fy

ngorseddfa. Er hyny i ufìern y'th ddisgynir, i ystlysau

y ffos. Holl freninoedd y cenedloedd, ië, hwy oll a
orweddasant mewn gogoniant bob un yn ei d ei hun.

Eithr tydi a fwriwyd allan o'th fedd, fel cangen ffiaidd,

ac fel celain wedi ei-mathru. Ni byddi mewn bedd â
hwynt' (Esa. xiv. 12-20).

Mae cyfeiriad at y seren fore hefyd yu 2 Pedr i. 1 9 :

'Ac y mae genym air sicrach y prophwydi
; yr hwn da y

gwnewch fod yn dal arno, megis ar ganwyll mewn Ue
tywyll, hyd oni wawrio y dydd, ac oni chodo y seren
ddydd yn eich calonau chwi,' pan y bydd yr Arglwydd i

chwi yn oleuni tragywyddol, a'r ' seren ddydd ' (Gr. (pcecr-

(popoç; Llad. Lucifer), sef ei phelydrau cyntaf, a gyfodant,
fel ei rhagflaenydd, 'yn eich calonau.' Yr un modd yn
Dat. ii. 28 : 'Ac mi a roddaf iddo y seren fore '—gobaith
sicr a rhagflaenydd gwynfydedigrwydd tragywyddol yn
y nefoedd.

Defnyddir ser fel arwyddluniau o dywysogion a gorch-

fyg'^^yi^ •
' Gwelaf ef,' medd Balaam, ' ac nid yr awr hon;

edryciiaf arno, ond nid o agos : daw seren o Jacob, a
chyfyd teyrnwialen o Israel, ac a ddryllia gonglau Moab,
ac a ddinystrla holl feibion Seth ' (Num. xxiv. 17). Gan
yr arwyddlunir tywysogion gan ser, felly pan ddymchwela
eu gelynion hwynt, darlunir hwynt fel yn eu bwrw i lawr
ac yn eu sathru hwynt (Dan. viii. 10).

Gelwir gweinidogion eglwysi yn 'ser yn neheulaw Crist:

dylent ddysgleirio fel ser o ran purdeb a dysgleirdeb
bywyd ac atlirawiaeth, a chan gael eu dal ganddo ef a'u

cyfarwyddo yn eu gyrfa, dylent drosglwyddo y goleuni
—h.y., gwybodaeth, cyfarwyddyd, cysur—i bawb o'u cylch
(Dat. i. 16, 20). O'r tu arall, y cyfryw a wrthgiliant
oddiwrth y gwirionedd, gan ddyfod yn ddysgawdwyr
cyfeiUornad a ddarlunir fel ser fiwibiog : gan grwydro eu
hunain ac arwain eraiU ar gyfeiliorn (Judas 4, 13).

Yr oedd y ser, yn gystal a'r haul a'r lloer, yn yr hen
amser yn wrthrychau addoHad (Amos v. 26 ; Act. vii.

42). Ymddengys y cyfenwid hwynt mewn modd arbenig
ýn llu y nefoedd, addoliad y rhai a fawr íFynai yn mhlith
plant Israel, yn enwedig ar ol ymranu yn ddwy deyrnas
(Deut. iv. 19; xvii. 3, 2 Bren. xvii. 16; xxiii. 4, 5;
Jer. viii. 2).

Yu yr Ysgrythyrau ceir amryw gyfeiriadau at rif dir-

fawr y ser (Gen. xv. 5 ; Heb. xi. 12). Nis medr y sylw-
edydd mwyaf cyfí^redin lai na chael ei daro gan y íFaith,

' ac nis gall mewn canlyniad brofi un anhawsder i fyned i

mewn i yspryd y cyfryw adnodau. Ond etto mae y
golygiadau ydym wedi roddi ar y gyfundraeth serol yn
rhoddi nerth a phrydferthwch i'r cyfryw ranau o'r gair
yn nghyfrif darllen wyr deallus ag nas teimlasant o'r blaen.
' Y mae efe,' medd y Psalmydd, ' yn rhifo y ser : geilw
hwynt oU wrth eu henwau ' (Ps. cxlvii. 4). ' I bwy gan
liyny y'i^ cyífelybwch, ac y'm cystedlir ? medd y Sanct.
Dyrchefwch eich Uygaid i fynu, ac edrychwch pwy a
greodd y rhai hyn, a ddwg eu Uu hwynt aUan mewn
rhifedi : efe a'u geUw hwynt oll wrth eu henwau

;
gan

amlder ei rym ef; a'i gadarn allu, ni phalla un' (Esa.
xl. 25, 26).

Ymddangosodd seren hynod ar amser genedigaeth ein

lachawdwr, ac a arweiniodd y Magi atto. Math o wib-
seren ydoedd hon a symudai yn ngoror ganol yr wybr,
rywbeth efallai ar ddull y golofn niwl o flaen yr Israeliaid

yn yr anialwch (Matt. ii. 1, 2, 7-10). Yn wir, yr oedd
genedigaeth Crist, lachawdwr y byd, yn amgylchiad mor
fawreddog fel y gallesid yn briodol ei hynodi gau gread-
igaeth seren newydd. Yn ei hymddangosiad (a golygu
nad yw mwyach yn bodoli) nid oes dim aaghyson â gaUu
Duw, na dim anghyson â phrofiad seryddion. ' Mae ser

tymhorol,' medd Syr John Herschel, ' wedi ymddangos o
bryd i bryd yn ngwahanol ranau o'r nefoedd, gau ddys-
gleirio gyda liewyrch anarferol ; ac ar ol aros am dymhor
yn ymddangosiadol heb syflyd, wedi diflanu, heb adael
olion o un fath.

Nid oes un rhan o'r greadigaeth yn rhoddi i ni y fath

syniadau mawreddog am eangder a mawredd y bydys-
awd a'r cyrph nefol, ac am allu a medr yr hwn a'u creodd.

Gwnai y paganiaid tywyll eu haddoli. Gwnai yr luddew
duwiol di'oi oddi wrthynt at eu hawdwr mawr, a clian-

fyddai ynddynt amlygiad o'i fawredd a'i ogoniant (Ps.

xix. 1-6), ac o'i fychandra a'i ddibwysedd ei hun (viii. 1,

3, 4); a thyr allan yn yr anthem aruchel hono: 'Molwch
yr Arglwydd o'r nefoedd : molwch ef yn yr uchelderau.

Molwch ef ei hoU luoedd. Molwch ef haul a Ueuad :

molwch ef yr hoU ser goleuni. Molant enw yr Arglwydd,
oherwydd efe a orchymynodd, a hwy a greuwyd ' (cxlviii.

1-3, 5).

SHACH'APH {'^r\ü) a ga ei gyfieithu yn gog yu
Gymraeg (Lef. xi. 16 ; Deut. xiv. 15); ond yn ol y LXX.
Xá/)of, a'r ulgate larus, gwylan, aderyn dwfr (Gesenius,

Lex. 815). Mae cryn ansicrwydd pa adeiyn ydyw. Yr
oedd yn un o'r adar y gwarafunid i'w fwytta gan gyfraith
Moses.

SHAPH'AN (lÖB') a gyfieithir yn gwningen yn Lef. xi.

5 ; Deut. xiv. 7 ; ond addefir yn awr yn gyfifredinol taw
Hyrax Syriacus ydyw, ac yn trigo yn Arabia Petrsea a

T SHAPHAN (h. CArENSIs).

Phalestina. Mae yr anifail h\Vn yn dwyn rhyw debyg-

rwydd i wningen, er ei fod o wneuthuriad cadarnach ac

o liw tywyllach, gan ei fod yn Uwyd dywyll. Mae yn
hollol amddifad o gynffon, ac y mae ychydig wrych o

gylch ei safn, dros ei ben, ac ar hyd ei gefn lle canfyddir

oíion amrywiaeth Uiw. Yn ei glustiau byrion, ei draed
bychain, duon, a noethion, a'i drwyn pigfain, mae yn
tebygu i'r draenog. Gwna ei nyth yn agenau a thyllau

creigiau, a gwna osod mwswgl a phlu o'i mewn. Mae
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yn aralwg na fwriadwyd mo hono i wneud tyllau ym-
guddio yn y ddaiar, neu i ddal ysglyfaeth, neu i am-
ddiflyn ei hun rhag rhuthriadau ei elynion ; a dyna y
rheswm dros ei wendid, a gwasanaeth y reddf gan yr hou
yr arweinir e£ * Y mynyddoedd uchel,' medd y Psahn-

ydd, ' sydd noddfa i'r geifr ; a'r creigiau i'r shaphans

'

(C C cwm'ngod ; civ. 18). 'Y mae,' medd Solomon,

'pedwar petli bychan ar y ddaiar, ac etto maent yn
ddoeth iawn : y shaphans nid ydynt bobl rymus, etto

hwy a wnant eu tai yn y graìg ' (Diar. xxx. 24, 26). Dan

y gyfraitli yr oedd y shaphan (C C cwningeii) yn cael ei

gyfrif yn mhhth y creaduriaid nad oeddynt i gael eu
defnyddio yn ymborth. Yn Lef. xi. 5 dywedir ei bod
yn ' cnoi ei cliil,' ond rhaid y gwnai hyn trwy weithrediad

hynod ei gen wrth fwytta, ac yn yr ystyr boblogaidd yn
yr hwn y dywedir fod ysgyfarnog yn gwneud oddiwrth

y defnydd a wna o'i nappers. Mae gweithrediad safn yr

Hip'az Sì/n'acus yn tebygoh gymaint i eiddo y creaduriaid

sydd yn cnoi eu cil, fel y dywed Bruce, yr hwn a gafodd
yr anifail yn Abyssinia, a'r liwn a brofodd taw yr un un
ydoedd a shaphan yr Ysgrythyi', ei ' fod yn sicr yn cnoi

ei gil' (Bruce, Trauels, v. 142, arg. 1790 ; Wilson, i. 28).

SHIB'BOLETH. Sefai y Gileadiaid, ar ol gorchfygu
mewn brwydr yr Ejahraimiaid, yn un o rydiau yr lor-

ddonen i'w rliwysti'o hwynt i ddianc dros yr afon, ac i'r

dyben o'u hadwaen gofynent i bob un a geisiai fyned
drosodd i swnio y gair Sldbholeth. Gan na fedrai yr
Ephraimiaid swnio yr sh (megis ag na fedr tramorwyr
swnio ein th ni), ond a'i galwent ef yn Sibhoìeth, adwaenid
pob un a'i swniai felly fel Ephi'aimiad, a chai ei ladd.

Efallai taw mewn cyfeiriad at ei ystyr, sef ffrwd, y darfu

i'r Gileadiaid ddewis y gair. Mae y gair wedi cael ei

drosglwyddo i'n iaith ni, er dynodi safon dibwys ond
gwahaniaethol plaid.

SICL. Pwysau yn ddechreuol ydoedd hwn fel ein

pwys ni ; er iddo ddyfod yn enw ar arian o werth penodol

a barliaodd yn hir i gael ei benderfynu trwy bwysau, ac

nid wrth rif, neu ryw arian bathol neUlduoL Pan bryn-

odd Abraham gan Ephron faes Machpelah fel claddfan,

'pwysodd yr arian, sef pedwar can sicl o arian cymer-
adwy yn mhhth mai'siandwyr ' (Gen. xxiii. 16; gwel
hefyd xxiv. 22 ; Ezec. iv. 10; Amos viii. 5). Ni chaf-

odd siclau eu bathu hyd amser y Maccabeaid (1 Maccab.
XV. 6). Bathwyd hwynt yn gyntaf gan Simon Macca-
bseus, ac yr oeddynt o arian, a dygent yr argraph ' sicl

Israel ' yn y llythyren Samariaidd.

Nid yw y dysgedigion yn cyduno mewn perthyuas i

bwysau y sicL Ymddengys oddiwrth Exod. xxx. 13 fod
ugain gerah yn gwneud i fynu sicl ; ac oddiwrth 1 Bren.

X. 17, wrth ei chydmaru âg 2 Cron. ix, 16, fod 100 sicl

yn gwneud i fynu maneh (C S. punt). Yr oedd sicl, yn
ol Josephus, yr un faint a phedair drachmae Attic {Äntiq.

iiL 8. 2); ac nid ydyw pwysau y rhai sydd yn awr ar
glawr yn gwahaniaethu Uawer oddiwrth hyn, y rhai, er

wedi eu treuho gan amser, a gynwysant o 215 i 229 o

o grains Troy weight—triugaiu grains o ba un ydynt gyd-
werth ag un drachma (Gesenius, Lex. 848).

Ac nid ydyw awdwyr yn cyduno gyda golwg ar werth
sicl. Cyfrifai Dr. Arbuthnot ef yn werth 2s. 3|c. ; eraiJl,

2s. 6c. neu 2s. 7c.

Mae wedi cael ei wneud yn destun dadl pa un ai nad
oedd siclau o wahanol bwysau a gwertli. Yn Uyfrau

nANSEB SICL.

Moses pan enwir siclau ychwanegir yn aml y geiriau 'yn
ol sicl y cysegr' (Exod. xxx. 13), fel pe buasai ryw sicl

arall o wahanol bwysau a gwerth. Yn 2 Sam. xiv. 26
adroddir y gwnai 'Àbsalom unwaith yn y flwyddjm dori

ei wallt, ac y pwysai wallt ei ben, ddau can sicl yn ol sicl

y brenin.' Gehid yn ganlynol dybied fod dau fath o
siclau gwahanol, un yn un eglwysig, a'r llall yn un
gwledig, ond pa un a ydoedd hyny yn bod nid yw yn
bosibl yn awr penderfynu.

Yn mhlith yr Hebreaid
gwneid cryn ddefuydd o

hanner siclau. Ar eu
gwaith yn cael eu cyfrif

yn yr anialwch, gofynid

gan bob gwri'yw o ugain

oed ac uchod hanner sicl fel offrwm i'r Arglwydd. Gelwid
yr hanner sicl yn becah (Exod. xxx. 11-16 ; xxxviii.

25, 26).

Er mai siclau arian oedd fwyaf mewn cylchdaeniad, yr

oedd hefyd siclau aur (Gen. xxiv. 32 ; Exod. xxxviiL 24).

Cyfrifai Dr. Arbuthnot y sicl aur yn werth Ip. 16s. 6c.

SI'CHEM, dinas yn Myuydd Ephraim (Jos. xx. 7), cyf-

leuedig mewn dyff'ryn cul rhwng Mynydd Ebal a Myn-
ydd Garizim (Deut. xxvii. 11-14; Barn. ix. 7). Yr ydys
wedi tybied y bodolai mor íbreu a dyddiau Abraham. Pan
y daetli ef o Haran i Ganaan dywedir iddo 'dramwy trwy

y tir hyd le Sichem, hyd wastadedd Moreh ' (Gen. xii.

6); ond nid yw yn amlwg taw enw tref ydyw Sichem
yma; gallai mai enw rhan o wlad, neu ei pherchenog,

ydoedd. Pan ddychwelodd Jacob yn mhen Ilawer o

flyneddau ar ol hyn o Padan-aram i Salem, dinas berth-

ynol i Sichem, ac y gosododd ei babell o flaen y ddinas,

prynodd ran o'r maes y lledasai ei babell ynddo o law
meibion Hemor, tywysog Hefiaid y wlad, tad Sichem,

am gan darn o arian (xxxiii. 18, 19). Ac ni chawn ni

yma taw enw tref ydoedd Sichem. Mae yu eglur fod

Salem yn lle gwahanol oddiwrth Sichem. Mae yn bres-

enol yn y gymydogaeth houo bentref a elwir Salim ; ac

y mae yn naturiol i gasglu taw yr heu Salem ydyw
(Robinson, Bes. iiL 102 ; Wilson, ii. 72). Cawn yma
hefyd yr enw Sichem ; oud fel enw person, ac nid

tref. Wedi i Sichem ifanc syrthio mewn cariad â

Dinah, merch Jacob, a gorwedd gyda hi, cynygodd ei

phriodi, ond ni wnai ei brodyr gydsynio a r cynygiad, ond
ar yr ammod y gwnai Hemor a Sichem, ynghyd â hoU
wrrywaid y ddinas, gyduno i fod fel hwythau yn enwaed-

edig ; a chwedi iddynt hwythau ymostwng i'r ammod
hwn, a thi'a etto yn ddolurus mewn canlyuiad i gyflawni

y seremoni hon, darfu i ddau o feibion Jacob, Simeon a

Lefi, yn fradwrus ymosod arnynt, a'u Uadd, gan gymeryd
meddiant o'u holl eiddo. Ymddengys oddiwrth yr am-
gylchiad ddarfod i ddau fab Jacob íod yn abl gorchfygu

a lladd hoU wrrywaid y ddiuas, nad ydoedd yn líe o

uurhyw bwys (Gen. xxxiv.) Wedi hyn, pan yr oedd

Jacob yn Hebron, porfelai ei feibiou eu deadelloedd yn
Sichem (y wlad mae yn debygol), a Joseph wedi cael ei

anfon i ymweled a hwynt, a werthwyd ganddynt i'r

Midianiaid (xxxvii. 12-28). Dygwyd ei esgyrn ef wedi

hyn gan blant Israel allan o'r Aipht, a chladdwyd hwynt
yn Sichem, yn y rhandir a brynasai Jacob gan Hemor
(Jos. xxiv. 32).

Ar ol darostyngiad Canaan, syrthiodd Sichem, yr hon
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a enwir yn awr yn bendant fel dinas, i ran llwyth Eph-

raim ; ood rhoddwyd hi i'r Lefiaid, a chafodd ei ap-

pwyntio fel un o'r dinasoedd noddfa (Jos. xxi. 20, 21).

Josua, ychydig amser cyn ei farwolaeth, a 'gynuUodd holl

Iwythau Israel i Sichem,' a thraddododd iddynt annerch-

iad difrif-ddwys (xxiv. 1-29). Darfu Abimelech, gor-

dderchfab Gideon, Iwyddo gyda phobl Sichem i'w wneud

yn frenin ; ond yn mhen tair blynedd darfu iddo ef a

hwythau gwympo allan a'u gilydd, ' ac Abimelech a ym-

laddodd yn erbyn y ddinas, ac a'i hennillodd, ac a ladd-

odd y bobl oedd ynddi, gan ddistrywio y ddinas, a'i hau

â halen' (Barn. ix. 1-49). Yn Sichem (fel efallai Ue

canolaidd) yr ymgynuUodd holl Israel i urddo Rehoboam
yn frenin ; ond darfu i ddeg llwyth ymwrthod ag ef, a

dewis Jeroboam yn frenin, yr hwn a * adeiladodd ' (h.y.,

adgyweiriodd, cadarnhaodd, neu helaethodd) 'y ddinas,

ac a drigodd ynddi' (1 Bren. xii. 1-25).

Yn y T. N. sonir am Sichem, dan yr enw Sychar, yn
yr hanes hynod am y wraig o Samaria (loan iv. 5). Àil

adeiladwyd hi gan Yespasian ynghylch deugain mîj'nedd

IJIFFUYN SICUhM, GVDA MYNYDDAU EBAL A OARIZIM.

ar ol marwolaeth Crist, a galwyd hí Neapolis (NeaTroAty,

y Ddinas Neicydd), enw ag sydd wedi disgyn lawr i'r

amser presenol yn y gair Arabic Nabulus (Robinson, Res.

iii. 119). Perthyn dyddordeb neillduol i'r Ue hwn fel

firif sedd y Samariaid mewn dyddiau diweddarach.

Samariaid.]
Mae NabuJ.us, fel Sichem gynt, yn gj'fleuedig mewn

dyíFryn cul, rhwng Mynydd Ebal ar y gogledd a Mynydd
Garizim ar y dehau, ac o fewn taith hanner awr o beUder
o'r gwastadedd mawr dwyreiniol. Mae yr ystrydoedd, fel

yn y rhan fwyaf o drefydd y Dwyrain, yn gulion ; mae
y tai yn uchel, ac yn gyffredin wedi eu hadeiladu yn
dda, ac oU o geryg, a chrwn-dyrau ar y nen, megis yn
Jerusalem. Mae y ddinas, fel y teilynga sylw, yn gor-

wedd yn uniongyrchol ar y terfyn Ue rhenir dyfroedd y
dyfifryn ; rhed y dyfroedd ar y tu dwyreiniol yn union-
gyrch tua'r dwyrain i'r dyffryn, ac feUy i'r lorddonen

;

tra y denfyn y ffynonau brâf ar yr ochr ddwyreiniol nant
pert i lawr i'r dyfí'ryn ar y gogledd-orUewin tua Môr y
Canoldir (Robinson, Ees. iii. 95).

Mae y dynesiad at y dref yn hynod brydferth. ' Yma,'

medd Dr. Robinson, ' yr ymdorodd ar y Uygad olygfa o

wyrddlesni rhonc a bron digyífelyb. Yr oedd yr hoU
ddyíFryn wedi ei lenwi â gerddi Uysiau, a pherlleni o

bob math o íFrwythau, wedi eu dyfrhau gan amryw tfyn-

onau y rhai a dorent allan mewn gwahanol ranau, gan
lifo tua'r gorUewin yn afonydd adfywiol. Goddiweddwyd
ni gan yr olygfa fel pe buasai ryw swynwaith goruwch-
naturiol. Ni welsom ddim yn Mhalestina yn deilwng
o'i chydmaru â hi' (Robinson, líes. iii. 95). 'Wedi
ymfynwesu yn mhlith y mynyddoedd,' medd Dr. Wilson,
' y^'ghyd â'i feusydd toraethog a dyfradwy, a pher-

Ilanau a gerddi yn cynwys coed blodau a ífrwythau,

daeth i fynu yn gyflawn â'r drychfeddyliau a fíiirfiasem

yn flaenorol ynghylch ei brydferthwch a'i dlysni.' Gor-

fuwyd yr luddew Mordecai, yr hwn hyd yma ydoedd
wedi ei fawr siomi yn ngwlad ei dadau, a'r hwn yn was-
tadol a gyferbynai ei gerwindeb noeth â gorwychder a

thoraethogrwydd yr India Orllewinol, i gyfaddef fod y
rhan hon o'r wlad yn Uifeirio o laeth a mêl. 'Wrth
adael y dref,' ysgrifena Dr. Wilson drachefn, ' cawsom

ein mawr swyno gan yraddangosiad y wlad fel yr

aem rhag ein blaen, gan ei bod yn ddirfawr bictur-

aidd yn ei hagwedd, a chwedi ei thrwyadl ddyfrhau
a'i gwrteithio. Yr oedd y gerddi yn agos i'r dref,

a'u fíìgys, a'u holewydd, a'u almond, a'u pomgranad,
ynghyd â fírwyth a blodau-goed eraUI, yn wir hy-

fryd yr olwg arnynt i'r Ilygad. Sylwasom ar am-
ryw adar yn mysg y cangenau, a chymerasom sylw
neillduol o honynt, gan nad oedd un wlad Ile teith-

iasom lle yr oeddym wedi gweled can Ueied o'r

teulu asgellog a Phalestina, ac oblegid at y wlad
yn gyfíredinol, yn yr olwg geir ar ei hanghyfanedd-
dra, gellir cymhwyso iaith y prophwyd yn gywir :

' Pa hyd y galara y tir, ac y gwywa gwellt yr
hoU fac3, oblegid drygioni y rhai sydd yn trigo

ynddi ì Methodd yr anifeiliaid a'r adar, oblegid

iddynt ddywedyd, Ni wel efe ein diwedd ni.'—Jer.

xii. 4 (Wilson, ii. 45, 79).

Mae fíynon Jacob, golygfan siarad dyddorol ein

líarglwydd â'r wraig o Samaria, yn nghymydogaeth
Nabulus, ac o fewn pellder gwaith hanner awr o

deithio. Mae ei genau, yr hon sydd yn nghanol dad-

feiliau eglwys, wedi ei guddio gan ddwy gareg, y rhai

a ofyuant eu symud er mwyn dyfod o hyd iddi. Mae
o gylch naw troedfedd mewn tryfesuredd ac yn bym-
theg a thriugain o ddyfnder. Mae hi wedi ei naddu i

gyd o'r graig, a rhaid ei bod yn gynyrch dirfawr lafur,

a dug arwyddion o'i chylch o hynafiaeth mawr. Nid oes

yn aml ond ychydig ddwfr ynddi ; ar brydiau eraiU ym-
ddengys fod gryn lawer (Wilson, ii. 54, 57 . Robinson,

Res. iii. 108).

SI'DON. [ZiDON.]

SI'FAN, trydydd mis y flwyddyn eglwysig luddew-

aidd, a'r nawfed o'r un wledig. Dechreuai, yn ol y rab-

biniaid, gyda newydd loer ein mis Mai ni ; ond yn ol

Michaelis, ac eraiU a'i canlynant ef, gyd âg un Mehefin.

Ni chyfarfyddir â'r gair ond yn Esther viii. 9, Ar y
chwechfed dydd o'r mis hwn yr oedd Gwyl y Pentecost.

Ar y pymthegfed a'r unfed ar bymtheg y mae gwyl er

coffadwriaeth am fuddugoliaeth y Maccabeaid ar bagan-

iaid Bethsan (1 Maccab. v. 52). Ar y trydydd ar hugain

mae ympryd i wylofain ar gyfrif gwaith Jeroboam yn
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gwarafan cario y blaenffrwyth i Jerusalem. Yn ei ystod
ceclwir hefyd amryw Avyliau coelgrefyddol dibwys.

SI'HOR, Shi'hoe, yr afon Nile (Jos. xiii. 3 ; 1 Crou.

xiii. 5 ; Esa. xxiii. 3 ; Jer. ii. 18), yn briodol du, lleidioy,

gan y gelwid yr afon Nile felly ar gyfrif lleidiogrwydd ei

dyfroedd, neu gyfrif y Ihw tywyll a adawai ar ci hol

wedi iddi dreio.

SI'HOE-LIB'NATH, afon neu nant a red i'r môr yn
nhiriogaeth Aser. Yn ol tyb J. D. Michaelis, afon çjwjjdr

—h.y., Behis—o dywod yr hon y gwnaed gwydr gyutaf
gan y Pheniciaid (Gesen. Lex. 878).

SI'LAS, neu Silfan'us, 'gwr rhagorol yn mhlith y
brodyr yn Jerusalem,' a phrophwyd—h.y., dysgawdwr
Cristionogol—^yr hwo, ynghyd â Judas a gyfenwid Bar-

sabas, a ymunodd yn y commissiwn a i'oddwyd gan yr

apostolion a'r henuriaid i Paul a Baruabas i fyned i

Antiochia â'r ordinhadau a orchymynasid ganddynt yn
ddiweddar ar y pwnc o enwaediad (Act. xv. 22-32 ; xvi.

4). Gan i ymraniad gymeryd Ue yn Antiochia rhwng
Paul a Barnabas, dewisodd y blaenaf Silas fel cydym-
aith, ac yn ganlynol cyd-deithiodd âg ef ar ei dejthiau

dyfodol yn Asia Leiaf, Macedonia, a Groeg. Yn Phihppi
yr oedd yn gydgarcharor â'r apostol Paul, a chyd âg ef
' pan weddiasant ar ganol nos, ac y canasant fawl i

Dduw' yn y carchar (xv. 40, 41 ; xvi. 19, 23, 25 ; xvii.

1, 4, 10, 14; xviii. 5). Yn Actau yr ApostoUon gelwir

ef bob amser yn Silas, tra y rhydd Paul iddo bob amser
yn ei epistolau ei enw cyflawn, Silfanus (2 Cor. i. 19 ;

1 Thess. i. 1 ; 2 Thess. i. 1). Yn y ddau epistol olaf una
ef àg ef ei hun a Timotheus yn yr annerchiad :

' Paul a
Sih'unus a Timotheus at eglwys y Thessaloniaid'—arwydd
o'r cyfrif a wneid o hono. Yr hanes olaf a gawn am
dano yn yr Actau yw iddo ddyfod gyda Timotheus o

Macedonia i Corinth, ar yr achlysur o ymweUad cyntaf

Paul a'r ddinas hono (Act. xvii. 14, 15; xviii. 1, 5); ac

at yr amser hwn yn ddiau y cyfeiria yr apostol yn ei

Ail Lythyr at y Corinthiaid, yr hwn a ysgrifenodd am-
ryw flyneddau ar ol hyn (i. 19). Dyma y crybwylHadau
olaf am dano me\ATi cysylltiad a'r apostol Pauh Pa uu
a fu rhyw gysylltiad rhyngddo a Pedr wedi hyn sydd
yn anmhosibl dweud ; oud darfu i'r apostol hwnw anfon

ei Lythyr Cyntaf, yr hwn sydd wedi cael ei gyfarwyddo
at 'y dyeithriaid ar wasgar ar hyd Pontus, Galatia,

Capjíadocia, Asia, a Bithynia,' gyda ' Silfauus,' yr \vmi a
eilw yn 'frawd fíyddlon' (1 Pedr i. 1 ; v. 12). Mae rhai

wedi meddwl taw y Silfanus hwn ydoedd Silas Paul

;

mae eraill wedi barnu taw person gwabanol ydoedd.
SI'LOAM, neu Si'loah, hyn o ddwfr yn Jerusalem,

cyfleuedig yn agos i gongi dehau-ddwyreiniol y ddinas
hono. Y niae, yn ol mesuriad Dr. llobinson, yn ddwfr-
gronfa hirgron o dair ar ddeg a deugain o droedfeddi o

hyd, deunaw o led, a phedair ar bymtheg o ddyfnder, ac
yn parhau i fod mewn cyflwr da o ran adgyweiriad, er

fod llwyni yn tyfu yma ac acw allan o'r mur. Yii ei

phen uchaf, yn agos i'r bryn Ophal, mae mynedfa fwäog
yn weledig. Wedi myned dan y bwa hwn, a disgyn ar

hyd restr o risiau trwy fwa-ffbrdd hyd at ddyfnder y
llyn oddiaUan, deuir at gawg aUanol o gylch chwe troed-
fedd o led, aUan o'r hwn y rhed y dwfr trwy geudwU
bychan i'r Uyn wedi ei naddu o'r graig, o'r hwn y rhed
drachefn i ddyfrhau ar ei ffordd y gerddi cylchynol.
Ffurfia y Uyn uchaf—neu y ffynon, fel ei gelwir Aveithiau

—y fynedfa i ddwfr-ffordd amgylchog tanddaiarol o 1750
o droedfeddi o hyd, yr hon sydd wedi cael ei thori trwy
fryn creigog Ophal, ar hyd yr hon y rhed y dwfr oddi-
Avrth yr hyn a elwir Llyn y Forwyn. Mae rhediad dyfr-
oedd Siloam yn afreolaidd ar adegau. Cyfodant yn ystod
ychydig fynydau droedfedd neu ragor, ac yn ebrwydd
wedi hyn peidiant a rhedeg, a gostwng y dwír yn y cawg
i'w level blaenorol. Gwelwyd cyfodiad yn nyfroedd
Ffynon y Forwyn yn cyfatteb i hyn gan Dr. Piobinson,

feUy nis gaU fod un amheuaeth gyda golwg ar y cysyUt-
iad rhyngddynt (Robinson, lles. i. 493).

Oddiwrth Neh. iii. 15 ymddengys fod 'Uyn Siloah'

yn agos i 'ardd y brenin.' Yn Esa. viii. 6 dywedir fod
' dyfroedd Siloah yn cerdded yn araf

;

' a- thynir cyfer-
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byniad rhyngddynt a 'dyfi'oedd lawer a chryfion yr afon'

Euphrates. Mae Uyn Siloam yn neUlduol ddyddorol ar
gyfrif iachad gwyrthiol y dyn daU. Ar ol iro ei lygaid
â chlai, dywedodd ein Harglwydd wrtho, ' Dos, ymolch
yn Uyn Siloam. Efe a aeth gan hyny, ac a ymolchodd,
ac a ddaeth yn gweled ' (loan ix. 6, 7).

Cyfeiria ein Harglwydd at dwr Siloam, yr hwn a syrth-

iodd ac a laddodd ddeunaw o ddynion (Luc xiii. 4). Nid
oes genym un hanes araU am y dygwyddiad hwn.
Mae j^entref a elwir Siloam yn nyffryn Jehosaphat,

ychydig beUder i'r gogledd i'r Uyn (Wilson, i. 499).

SI'LOH, dinas berthynol i Iwyth Ephraim. Mae ei

sefyllfa wedi cael ei dynodi yn ddigon penodol, ' o du y
gogiedd i Bethel, tua chyfodiad haul i'r brif-ffbrdd y sydd
yn myned i fynu o Bethel i Sichem, ac o du y dehau i

Libanus' (Barn. xxi. 19). Yma y gosodwyd y tabernacl

i fynu ar ol i'r wlad gael ei darostwng gan yr Israehaid

;

ac yma y gwnaed y rhaniad olaf a chyffredinol o'r wlad
rhwng y Uwythau (Jos. xviii. 1-10). Parhaodd yr arch

yn SUoh o ddyddiau Josua hyd ddiwedd bywyd EU, ac

yma ' y gweinyddai Samuel, yn fachgen, o flaen yr Ar-
giwydd' (1 Sam. i, 3, 9, 24, 28 ; ii. 18, 21, 26; iii). Mewn
cysyUtiad efaUai a gwasauaeth y tabernacl 'yr oedd gwyl
i'r Argiwydd bob blwyddyn yn Süoh,' pan y ' deuai
merched SUoh aUan i ddawnsio mewn dawnsiau

;

' ac ar
achlysur o'r fath y cawsant eu cipio a'u cario ymaith yn
wragedd gan y Benjaminiaid, y rhai fel Uwyth oeddvnt
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newydd yn agos gael eu llwyr ddinystrio (Barn. xxi. 19,

20-23). Ar ol trigo yn Siloh dros 300 o flyncddau,

cymerwyd yr arch i wersyll yr Israeliaid, y rhai oeddynt

yn brwydro ar y pryd â'r Philistiaid ; a chwedi cael ei

chymeryd gan y gelyn, bi gafodd, ar ei gwaith yn cael ei

dychwelyd ganddynt hwy, ei chymeryd i Ciriath-jearim,

Ue yr arosodd am ugain mlynedd, heb ddychwelyd mwy-
ach i Siloh (1 Sam. iv. 1, 3-5, 10, 11 ; vi. 21 ; vii. 1, 2).

Yn nheyruasiadau Solomon a Jehosaphat ni gawn y pro-

phwyd Ahiah yn trigo yn Siloh (1 Bren. xi. 29 ; xiv. 2).

Ymddengys i farnedigaetbau trymion ymweled â'r lle

hwn ar gyfrif drygioni Israel ; ond pa bryd y cymerodd

hyn le ni ddywedir : yr oedd, fodd bynag, cyn caethiwed

Babilon (Jer. «yìì. 12, 14 ; xxvi. 6, 9). Y son olaf a gawn
nì am y Ue yn yr Ysgrythyrau ydoedd yn uniongyrchol ar

ol i Judah gael ei chario i gaethiwed gau Nebuchodonosor

(xli. 5). Yn nyddiau Jerome nid oedd ond yn aros 'ychydig

ohon o'i dadfeiUavi a syfeini allor,' ac yn ddiweddar ym-
ddeugys fod ei safle wedi, mewn ystyr, cael ei anghofio.

Mae Dr. Robinson, fodd bynag, yn credu iddo yn nad-

feiUau Seilan ddarganfod safle yr hen Siloh. Ystyria yr

enw a'r sefyUfa fel yn penderfynu y matter : golyga fod

y sefyUfan yn cyduno yn gwbl â'r Ue a enwir yn Barn.

xxi. 19. 'Mae y dadfeiUau,' medd Dr. Wilson, 'yn fwy
eang nag y dysgwyUasom eu cael. Mae y rhan fwyaf o

honynt ar esgynfan, ond, fodd bynag, yn amgylchedig
gan fryniau uwch. Er o ddefnydd hynafol—sef meini

nadd mawrion, a darnau o golofnau—cyfansoddant, fel y
sonir gan Dr. Robinson, bentref cydmariaethol ddiweddar'

(Eobinson, Res. iii. 85, 87 ; Wilson, n. 294).

SIM'EON, ail fab Jacob o'i wraig Leah (Gen. xxix.

33), a chyndad Uwyth Simeon. Darfu iddo ef a'i frawd

Leíi fradwrus ladd y Sichemiaid, a chludo ymaith eu
heiddo, tra yn onest gyflawni yr ammod a wnaethant â

hwynt (xxxiv. 25-29). Gwnaeth Jacob ar ei wely angeu
aralygu mewn iaith rymus ei ddigUonedd tuag at eu hym-
ddygiad, ac yn Ue bendith cyhoeddodd feUdith uwch ben
eu disgynyddion :

' Bhanaf hwynt yn Jacob, a gwasgaraf
hwynt ísrael' (xUx. 5-7). Pan y daeth yr Israeliaid aUan
o'r Aipht yr oedd y Uwyth hwn yn gynwysedig o 59,300

'o feibion ugain mìynedd ac uchod, pob un a aUo fyned i

ryfel ' (Num. i. 22, 23); ond pan wnaed yr ail gyfrifiad o

honynt, nid oeddynt yn gynwysedig o ragor na 22,200
(xxvi. 14)—Ueihad o 37,100—tra yr oedd eraiU o'r

Uwythau wedi ychwanegu eu rhif. Pa un a oeddynt, fel

eu cyndad, yn Uwyth creulawn, dilywodraeth, a chwedi
cael evi cosbi mewn modd arbenig oherwydd eu hyspryd
drygionus wrthryfelgar—er esampl, yn achos diweddar
Baal-peor, pan y bu ' feirw o'r pla bedair mil ar hugain

'

—ni ddywedir (xxv. 1-9). Yr oedd Zimri, fodd bynag yr
hwn a eithrir yn benodol, ' dywysog penaf t yn mhlith

y Simeoniaid.' Derbyniodd Uwyth Simeon ei etifedd-

iaeth aUan o ran o eiddo Uwyth Judah, ' canys rhan
meibion Judah oedd ormod iddynt' (Jos. xix. 1, 9); a
darfu i'r ddau Iwyth ymuno i ymladd yn erbyn y Canaan-
eaid yn eu gwahanol ranau (Bai-n. i. 3, 4, 1 7, 1 8). Gor-
weddai rhan Simeon ar y dehau-orUewin o Ganaan, tua
gwlad y PhiUstiaid. Yr oedd Beerseba a Siclag, heblaw
amryw ddinasoedd a phentrefi eraiU yn gyfleuedig ynddi
(Jos. xix. 2, 5-8). Mae cofía am yr hyn ymddengys yn
fy nag un mudiad o eiddo y Simeoniaid tua'r dehau,
yr olaf tua Mynydd Seir, Ue y tarawsant â'r cleddyf yr

Amaleciaid ag oeddynt wedi ffbi a thrigo yn eu Ue
(1 Cron. iv. 39-43). Ymddengys fod Simeon neu Simon
yn enw Ued gyff"redin yn mhUth yr luddewon. Yn y
T. N. ni gyfarfyddwn â'r hen Simeon dda, yr hwn yn y
deml a gymerodd y baban lachawdwr yn ei freichiau, ac

a ddymunodd gael ei oUwng ymaith mewn tangnefedd,

canys ei lygaid a welasant iachawdwriaeth Duw (Luc ii.

25-30); a 'Simon a gyfenwir Pedr,' un o'r deuddeg (Matt.

iv. 18); a ' Simon a elwir Zelotes,' un arall o ddisgyblion

ein Harglwydd (Luc vi. 15); a Simon tad Judas Iscariot

(loan vi. 71); a Simon, brawd neu agos perthynas i'n

Harglwydd (Matt. xiii. 55); a Simon, y Pharisead, yr
hwii a'i gwahoddödd i fwytta gyd âg ef, ond yr hwn a
esgeulusodd ddaugos iddo y moesgarwch arferol (Luc vii.

36, 44-46); a Simon y gwahan-glwyfus (Matt. xxvi. 6);

a Simon o Cyrene, yr hwn a gymhellwyd i ddwyn ei

groes (Matt. xxvii. 32; Luc xxiii. 26); a Simon y bai'cer,

gyd â'r hwn y Uettyodd Pedr yn Joppa (Act. ix. 43); ac

â Simon Magus, yr hwn a hudodd bobl Samaria ai

swynion (viii. 9-24), am yr hwn, mewn amser dyfodol, y
mae Uawer o hanesion yn cael eu hadrodd, ond nid oes

fawr neu ddim coel i gael ei osod arnynt.

SI'MON ZELO'TES. [Apostolion.]

SIN. 1. Dinas yn yr Aipht. Arwydda y gair yn
Arabic laíd, a deaUir ef yn gyffredin am Pelusium, yr

hon a alwyd felly oddiwrth y gair Trtì^oç, llaid. GeUw
Ezeciel hi yn 'gryfder yr Aipht' (xxx. 15, 16), a Suidas
yn 'allwedd yr Aipht,' neu ei hamddiffyn-flSn gadarn ar

ochr Syria ac Arabia (Hales, Chron. i. 375). Nis gellir

dynesu at sefyllfan Pelusium ond mewn cychod pan fyddo

y NUe wedi llifo, neu pan fyddo gwres yr haf wedi sychu

y Uaid a garir lawr gan yr afon. Mae y gweddUlion yn
gynwysedig o grugiau ac ychydig golofnau syrthiedig

(Wilkinson, Mod. Egypt. i. 406, 444).

2. Diffaethwch rhwng Elim a Sinai (Exod. xvi. 1); neu
i arddangos y Ue yn agosach, rhwng Elim a Rephidim
(xvii. 1. Gwel hanes arosfanau yr Israeliaid am fanylion

yn Num. xxxiii. 9-15). Nid ydyw i gael ei gymeryd am
ddiffaethwch Sin, yr hwn oedd yn gyfleuedig yn ngo-

gledd-ddwyrain Arabia Gerygog (Num. xx. 1).

SINAI MYNYDD. [Teithiau yr Israeliaid.]

SI'NAR. [Babel.]

SI'NIM, trigolion gwlad bell oddiwi-th, ac efallai ar y
dehau neu y dwyrain i Ganaan (Esa. xlix. 12). Wrth
Sinim y golyga rhai drigolion Sin, y Pelusiotes, a thrwy
droell ymadrodd yr Aiphtiaid ; ond gan fod y gair yn
cyfeirio at wlad fwy peUenig, gwnai eraiU ei gyfeirio at

drigolion Syene, dinas yn nherfyuau deheuol j)eUaf yr

Aipht. Dealla Gesenius ac eraiU ef am y Seres neu y
Chinese (Sinenses, Lex. 584)—deongliad a ystyriwn ni

yn amheus iawn.

SIS'ERA, cadben Uu Jabin brenin Canaan, yr hwn a

deyrnasai yn Hazor. Wedi i'w fyddin gael ei chwbl
chwalu gan Barac, 'disgynodd oddiar ei gerbyd, ac a

fíbdd ar ei draed
;

' a chwedi ymnoddi yn mhabeU Jael,

gwraig Heber y Ceniad, hi a'i gorchuddiodd â'i mantell

;

ac yntau a geisiodd ganddi ddwfr i yfed, a hi a agorodd
gostrel o laeth ac a roddodd iddo i yfed. Yn flinedig,

a syrthiodd i drwmgwsg, a hithau, yn canfod ei chyfleus-

dra, 'a gymerth hoel o'r babell, ac a aeth i mewn yn
ddystaw atto ef, ac a bwyodd yr hoel yn ei arlais ef, ac a'i

gwthiodd i'r ddaiar ; ac felly y bu efe farw' (Barn. iv. 2,
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15-21). Nid yw yn ymddangos yn hawdd deall pa sut

Y gallasai Janl yru hoel i arlais Sisera heb ei ddefíì'oi

;

gall y twmgwsg i ba un y syrthiasai mewn rhan gyfrif

am hyn. Wrth dwrio mewn, ryw fiyneddau yn ol, i

grugiau yn ngwastadedd Oorumia yn Persia, cafwyd

ysgerbwd yn mhob un o honynt â hoelion wedi eu gyru

i'r siolau. Yr oedd yr hoehon yn un o honynt o bres,

ac yr oeddynt o bedair i bum modfedd o hyd : pa beth

oedd defnydd y rhai gafwyd yn y llall nid yw yn cael ei

enwi yn neillduol {Amer. Miss. Her. 1838, 458, 459).

SIT'TIM, neu A'bel-Sit'tim (Num. xxxiii. 49), lle ar

y dwyrain i'r lorddonen, gyferbyn a Jericho, yn' ngwas-

tadedd Moab. Yma y darfu i'r Israeliaid wersyllu

ychydig amser cyn marwolaeth Moses, ac y syrthiasant

i eilun-addoHaeth a bryntni trwy swyndwyll gwragedd
Moabaidd a Midianaidd, ac a gospwyd trwy farwolaeth

24,000 o honynt. Dyma wersyllfa olaf yr Israehaid cyn

myned i mewn i Ganaan. O Sittim y darfu Josua

ddanfou y ddau ysbiwr i edrych dros y wîad cyn iddynt

groesi yr lorddonen (Num. xxii. 1 ; xxv. 1-9; Jos. ii. 1;

iii. 1). Yn ol Josephus sefai Abila, 'Ue Uawn o balm-

wydd,' yn ei amser ef y man lle yr oedd Sittim yn
gyfleuedig, yr hon oedd driugain ystad oddiwrth yr

lorddonen {Antíq. iv. 8. 1 ; v. 1. 1).

SIT'TIM, COED (preu Sittah, Esa. xli. 19), math o

bren gwerthfawr iawn, o'r hwn y gwnaeth Moses ddefn-

ydd maAvr wrth adeiladvi y tabernacl a'i ddodrefn. Mae
yn fwyaf tebygol taw yr acacia ydoedd, yr hwn a dyf yn
yr Aipht, ac yn niífaethwch Arabia. Mae ei goed yn
llyfn, prydferth, gwydn, caled, a bron anllygredig. Mae
yn debygol mai oddiwrth y ífaith fod digonedd o'r coed

COEI> SITTIM (ACACIA VERA).

hyn yn tyfu yn Sittim, ar y dwyrain i'r lorddonen, y
derbyniodd y lle hwn ei enw (Num. xxv. 1 ; Jos. ii. 1).

SMYR'NA, dinas berthynol i lonia, ar forlan gorllew-

inol Asia Leiaf, a sedd un o saith eglwys Asia at y rhai

yr anfunodd Crist lesu genadwri trwy ei was loan. Mae
yn ddinas hen iawn, ond mae wedi cael ei dinystrio lawér
gwalth, a'i hail adeiladu drachefn. Darlunia Strabo hi

fel y dref fwyaf odidog yn ei amser ef, ac hyd yn od yu
bresenol mae ei hadeiladwaith yn rhagori ar eiddo Caer-

cystenyn, prifddinas ymerodraeth Twrci. Gwna tufewn y
ddinas, fodd bynag, siomi y dysgwyliadau a gyfodir wrth
yr olwg geir arni wrth ddynesu atti ar hyd y môr. Mae
yr ystrydoedd yn gul, budr, a chwedi eu palmantu yn

yn druenus, megis yn y rhan anilaf o ddinasoedd y Dwy-
rain. Mae gweddillion Cìjdopean ar y bryniau ar derfyn

gogledd-ddwyreiuiol y hay yn arddangos acropolis, neu
drysor-gastell yr hen ddinas {Bih. Sac. viii. 876). Nid
oesyn awr nemawr o olion yr adeiladau gorwych a add-

urnent unwaith y ddinas henafol hon. O'r stadium, neu

y camp-chwareufan cyhoeddus, nid oes ond y dernyn
daiar yn aros ; mae wedi cael ei ysbeilio o'i seddau a'i

addurnau marmor. Er hyny mae Smyrua yn parhau i

fod yn Ue o fasnach mawr : mae yn un o'r ychydig

ddinasoedd henafol y rhai sydd wedi gallu dal eu tir yn

y byd. Mae yn bwynt canolig ar gyfer masnach Europe,

ar un Uaw, Asia, ar y llaw arall, ac hefyd Aífrica ; ac y
mae yn un o'r dinasoedd masnachol mwyaf llwyddianus

yn nhiriogaethau Twrci (Rosen. Geog. iii. 24). Nid oes

dim sicrwydd mewn perthynas i wir boblogaeth Smyrna

:

nid oes dim dau gyfrif yn cyduno. Dywed Dr. Wilsou

taw, 'yn ol cyfrif llaes amcan-dybiol, 150,000 ydyw ei

phoblogaeth, o ba un y mae 10,000 yn luddewon, 200
yn Ffrancod, 4500 yn Armeniaid, a'r gweddiU yn Dyrc-

iaid a Mahometaniaid Asiaidd eraill (Wilson ii. 424).

Dywed Col. Chesney fod y ' boblogaeth yn dynesu at

13,000, ac yn gynwysedig o gylch 70,000 o Dyrciaid,

30,000 Eoegiaid, 12,000 o luddewon Ýspaenaidd, 7000

Armeniaid, ac i fod y gweddül yn gynwysedig o

Iwythau cyniysgedig pob cenedl, ac yn cael eu galw yn
Levantiaid' (Chesney, £'x_2:»ec?. 312).

Mae yn rhaid fod Cristionogaeth wedi cael ei dwyn i

mewn yn foreu i Smyi-na; ond gan bwy, a pha bryd, nid

yw yn hysbys. Mae yr eglwys yn y ddinas hon yn
derbyn mawr ganmohaeth yn y genadwri a ddanfonwyd

atti gan lesu Grist trwy ei was loan. Hi a'r eglwys yn
Philadelphia ydyw yr unig ddwy na weinyddir cerydd

iddynt (Dat. ii. 8-11). Efallai mai Polycarp oedd angel

yr eglwys yn Smyrna at yr hwn y danfonwyd y genadwri
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—o'r hyn lleiaf os ydyw tyb yr Esgob Pearson yn iawn

sylfaenedig, sef iddo ddyoddef mertliyrdod yn nheyrnas-

iad yr ymerawdwr Antoninus Pius, o.c. 147, er y dewis

ysgrifenwyr eraiU enwi dyddiad diweddarach (AVake,

ApostoUcal Fathers, 66). Mae trigolion Groegaidd Smyrna
yn perthyn, wrth gwrs, i'r eglwys Eoegaidd, a'r Armen-
iaid i'r eglwys Armenaidd. Mae Cristionogaeth mewn
enw yn parhau i nychu yno ; ond mae ei goleu wedi hir

fyned yn niííbdd, ac y mae wedi cael cymaint o'i gwyrdroi

fel y mae hyd yn od ei ffui-f o ran athrawiaethau ac ordin-

hadau wedi diflanu.

SO'CHO, neu Sho'choh, enw dwy ddinas berthynol i

Iwyth Judah ; un yn y dyífryn, a'r llall yn ngwlad y
bryniau (Jos. xv. 3.3, 35, 48). Yn agos i un o honynt y
darfu i Dafydd ladd Goliah, a gyru y Phihstiaid ar ffo

(1 Sam. xvii. 1). Yr oedd Sochoh yn un o'r pymtheg
dinas a adgyweiriodd ac a gadarnhaodd Rehoboam (2

Cron. xi. 7). Mae dau le o'r enw Shuweike, un ar y
dehaii-orllewin i Jerusalem, a'r llall ar y dehau-orllewin

i Hebron, y rhai a ystyria Dr. Robinson fel yn cyfatteb

i'r ddau le uchod (Robinson, Bes. ii. 195, 343).

SOD'OM, GoMOKRAH, Admah, Seboim, a SoAR, oedd-

ynt bump o ddinasoedd perthynol i'r Canaaneaid yn y
dyffryn ar ymylon y Môr Marw. Yn nyddiau Abraham
yr oedd gan bob un o honynt frenin : Berah ydoedd
brenin Sodom, Bersha Gomorrah, Senab Admah, Semebar
Seboim, ac un na roddir ei enw ydoedd frenin Bela neu
Soar. Darostyngodd Cedorlaomer brenin Elam hwynt
oU i fod yn deyrnged-dalwyr iddo ; ond wedi ei wasan-
aethu am ddeuddeg mlynedd hwy a wrthryfelasant yn ei

erbyn. Darfu yntau ar ol hyn, mewn cyngrair â brenin-

oedd eraiU oresgyn y gwledydd cymydogaethol ; a'r bren-

inoedd rhagddywededig a luniaethasant ryfel â hwynt yn
nyffryn Sidim ; a dyffryn Sidim, oedd yn Uawn pyllau

asphaltus ; a breninoedd Sodom a Gomorrah a ffoisant,

ac a syrthiasant yno, a'r UeiU a ffoisant i'r mynydd. Yn
mhhth y carcharorion a gymerwyd gan y breninoedd

buddugoUaethus yr oedd Lot, nai Abraham ; a gwnaeth
yntau, pan glywodd y newydd, arfogi ei hyfforddus weis-

ion, gan eu hymlid, a chwedi eu taro, ' efe a ddug dra-

chefn ei frawd Lot, a'i gyfoeth, a'r gwragedd hefyd a'r

bobl' (Gen. xiii. 12; xiv. 1-16).

Ond yn awr darfu i Sodom a Gomorrah, ar gyfrif eu
dirfawr ddrygioni, gyfarfod â thynged echrydus. ' Yr
Arglwydd a wlawiodd ar Sodom a Gomorrah frwmstan
a thân oddiwrth yr Arglwydd, allan o'r nefoedd. Felly

y dinystriodd efe y dinasoedd hyny, a'r holl wastadedd,
a holÌ drigolion y dinasoedd, a chnwd y ddaiar (Gen.

' xix. 24, 25). Mae amryw wedi cynyg cyfrif am ddin-

ystr dinasoedd y gwastadedd trwy achosion naturiol,

megis, natur bygaidd neu asphaltusaidd y tir ar yr
hwn y safent, a thrwy ruthriad allan daiar-losg; ond nid

oes dim yn yr Ysgrythyrau ag sydd yn cefnogi y cyfryw
esponiadau, ac nid yw gweithrediad yr achosion hyn yn
cyfatteb i, ac yn dyfod i fynu â iaith yr ysgrifenwyr sant-

aidd ar y matter, nac yn y cyfrif hanesyddol gwreiddiol

o'r trychineb, neu yn y cyfeiriadau mynych a wneir atto

mewn rhanau olynol o'r Gair Santaidd. Yn yr Ysgryth-
yrau darlunir y nefoedd fel y cyfeiryd o ba un y daeth

y tân a'r brwmstan ; ond gwnai y ddau amcan-dyb y
cyfeirir attynt yn awr eu darlunio fel wedi cael eu de-
chreuad yn y ddaiar.

Er mai Sodom a Gomorrah yn unig a enwir yn ben-
dant yn Genesis, etto cafodd Admah a Seboim, fel ' din-

asoedd y gwastadedd,' eu dinystrio ar yr un pryd. Mae
Moses yn bwgwth yr Israeliaid, os gwnaent anufuddhau
i Dduw, â barnedigaethau cyffelyb i ' ddinystr Sodom a
Gomorrah, Admah a Seboim, y rhai a ddinystriodd yr
Arglwydd yn ei lid a'i ddigofaint' (Deut. xxix. 23 : gwel
hefyd Hosea xi. 8). Pa un a ddinystriwyd dinasoedd
eraiU heblaw y rhai hyn ni ddywedir; ond mae yn bosibl

y gaUai eraiU gyfranogi o'r un dynged. Dywed Jeremiah

:

' Fel yr ymchwelodd Duw Sodom a Gomorrah, a'i chj-
mydogesau ;

' a sonia Judas, yn y seithfed adnod, am
' Sodom a Gomorrah a'r dinasoedd o'u hamgylch.' Ond
arbedwyd Soar ar gais Lot, ac yno dros yr amser presenoi

yr ymnoddodd. Ymddengys fod Soar yn ngwlad Moab
(Jer. xlviii. 34). Tybir fod ei gweddiUion wedi eu dar-

ganfod ar y dwyrain i'r Môr Marw, a thu a'i ben deheuol.

Rhaid nad ydoedd Soar yn mheU oddiwrth Sodom, ond
ar yr ochr gyferbyn a hi, oblegid yr oedd ' yn agos i ffoi

iddi ' (Gen. xix. 20).

Mae wedi bod yn dyb gyffredin fod y dinasoedd hyn
wedi cael eu suddo islaw y Uyn, ac y mae rhai wedi
haeru fod hyd yn od y dadfeiUau wedi cael eu gweled
dan y dwfr ; ond nid yw yr Ysgrythyrau yn rhoddi

un awgrym mewn perthynas i unrhyw amgylchiad o'r

fath, ac nid oes un Ue i'w credu. Yr ydys wedi hyd
yn od dybied taw dyffryn Sidim unwaith fu gwely y
Môr Marw ; fod y lìyn ei hun yn un o gynyrchion y
trychineb ; ac y Uifai yr lorddonen yn flaenorol i hyn
trwy yr Arabah, ac yr ymarUwysai yn y diwedd i gangen
ddwyreiniol y Môr Coch ; ond gwnaeth Dr. Ptobinson

benderfynu nas gaUasai hyn fod, o'r hyn Ueiaf nid o fewn
un cyfnod hanesyddol. Mae mynyddau yn Arabah sydd
yn danfon eu dyfroedd mewn gwahanol gyfeiriadau, a
thra y rhed y dyfroedd ar y dehau iddo i gangen ddwy-
reiniol y Môr Coch, mae y dyfroedd ar y gogledd iddo,

ac hefyd ddyfroedd yr anialwch dwyreiniol uchel, i gyd
yn Uifo i'r Môr Marw. Mae pob amgylchiad yn gwasan-
aethu i ddangos fod yn rhaid y bodolai Uyn yn y dyff'ryn

yma, i'r hwn y tywaUtai yr lorddonen ei dyfroedd yn
flaenorol i ddinystr Sodom a Gomorrah (Robinson, Res.

ii. 490, 507, 590, 601 ; WUson, i. 284).

Nid heb reswm, feddyUem ni, y golyga Reland na
chafodd Sodom a Gomorrah eu suddo dan y dyfroedd,

oblegid darlunir barnedigaethau tebyg i'r rhai oresgyn-

asant y dinasoedd hyn yn gynwysedig mewn bod y ' tir

wedi ei losgi oU gan frwmstan, a halen
;

'
' na heuir ef,

ac na flaendardda ac na ddaw \\i\ Uysieuyn arno' (Deut.

xxix. 23): 'ac na phreswyUa neb yno' (Jer. xUx. 18; 1.

40); ac y bydd yn ' ddanadl-dir, a phyUau halen, ac

anghyfanneddle tragywyddol ' (Seph. ii. 9). Nis gallasai

y cyfryw ddesgrifiadau gael eu rhoddi o sefyUfa Sodom
a Gomorrah pe buasent yn ngwaelod y Môr Marw.
SOL'OMON, mab Dafydd o Bathsua, yr hon, yn flaen-

orol, ydoedd wraig Uriah yr Hethiad, a'i olynydd ar

orsedd Israel. Nid efe oedd yr uuig fab a gafodd Daf-

ydd o honi, ac nid ymddengys taw efe ydoedd yr henaf

;

yn y gwrthwyneb, efe ydoedd yr ieuengaf, os ydym i

yBtyried y drefn yn yr hon yn unffurf y cyfrifir hwynt
fel prawf o drefn genedigaeth ei blant (2 Sam. v. 14 ,

1 Cron. iii. 5 ; xiv. 4).

Nid yw oedran Solomon pan ganlynodd ei dad ar
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orsedd Israel yn cael ei amljgii yii yr Ysgrythyrau.

Tybia Ilales ei fod ynghylch ugain—tybiaeth ag sydd
yn debygol yn agos at y gwirionedd. Cyduna â darlun-

iad Daíydd o hono fel un 'ieuanc a thyner' (1 Cron. xxii.

5); ac â'r cyfrif rydd am dano ei hun fel 'bachgen bychan

yr hwii ni fedrai fyned nac allan nac i mewn ' yn y cyf-

lawniad o'i ddyledswyddau fel brenin (1 Bren. iii. 7).

Wedi esgyn i'r orsedd dilynodd Solomon gynllun nid

anarferol mewn gwledydd Dwyreiniol—mewn rhan er

cyflawni arch ei dad, ac mewu -rhan er mwyn cael gwared
o bersonau allasent beryglu neu ddiystyru ei awdurdod.

Ei frawd hynach Adoniah, yr bwn a osodai ei hun i fynu

yn frenin, ond yr hwn a gafodd faddeuant ammodol, a

osododd efe i farwolaeth am yr hyn a ymddangosai ond
fel rhith-esgus (1 Bren. i. 5, 50-53; ii. 13-25). Ar gyfer

Simei, yr hwn a daflasai yr anfri mwyaf ar Dafydd ar yr

achlysur o wrthryfel Absalom, ond yr hwn y maddeuodd
iddo wedi hyny (2 Sam. xvi. 5-8 ; xix. 16-23), y gosod-

odd Solomon fagl ; a phan syrthiodd yr annoeth-ddyn
hwnw iddi, daliwyd ar y cyfleusdra i'w osod yntau hefyd

i farwolaeth (1 Breu. il 36-46). Yr oedd Joab, yr liwn

ydoedd yn ben ar y fyddin, ac Abiathar, yr arch-ofíeiriad,

hefyd wedi tynu arnynt eu hunain ei anfoddlourwydd
mewn canlyniad i gymeryd rhau gyd âg Adoniah pan yr

honai hawl i'r deyrnas
;
gosododd y blaenaf yn awr i

farwolaeth, ac ychydig wna gwyno ei dynged; a'r olaf 'a

fwriodd ymaith o îbd yn ofleiriad i'r Arglwydd,' er ei fod

wedi ymlynu yn foreu a diysgog wrth ei dad, mewn adfyd

yn gystaî a hawddfyd, yn ystod hir oes (1 Sam. xxii.

20-23 ; 2 Sàm. xv. 24-29 ; xx. 25 ; 1 Bren. ii. 26, 27).

Mae genym ganmoliaeth uchel i ddoethineb Solomon
yn yr Ysgrythyrau : 'A Duw a roddodd ddoethineb i

Solomon a deall mawr iawn, a helaethdra calon, fel y
tywod sydd ar fin y môr. A doethineb Solomon oedd
fwy na doethineb lioU feibion y dwyrain, ac na hoU
ddoethineb yr Aipht. lë, doethach oedd efe nag un
dyn ; nag Ethan yr Ezrahiad, na Heman, na Chalcol, na
Darda, meibion Mahol ; a'i enw oedd yn mhlith yr hoU
genedloedd oddi amgylch. Ac efe a lefarodd dair mil o

ddiarebion ; a'i ganiadau ef oedd fil a phump. Llefarodd

hefyd am brenau, o'r cedrwydd sydd yn Liban'us, hyd yr
isop a dyf allan o'r pared : ac efe a lefarodd am anifeiliaid,

ac am ehediaid, ac am ymlusgiaid, ac am bysgod. Ac o

bob pobloedd y daethpwyd i wrandaw doethineb Solomon,

oddiwrth holl freninoedd y ddaiar, y rhai a glywsent am
ei ddoethineb ef' (1 Bren. iv. 29-34). Ysgrifenwyd tri

o lyfrau yr Ysgrythyr ganddo—Diarebion, y Pregethwr,
a'r Caniadau.

Gwnai Josephus, yr hwn a ymddengys yn awyddus
am dderchafu ei genedl ei hun yn ngolwg y Groegiaid a'r

llhufeiniaid, ddangos llafur llenyddol Solomon fel un
llawer eangach :

' Cyfausoddodd lyfrau o gywyddon a

chaniadau fil a phump ; o ddamegion a chydmariaethau
dair mil ; canys llefarodd ddamegion ar bob math o bren,

o'r isop hyd at y cedrwydd ; a'r un wedd ynghylch anif-

eiliaid, ynghylch pob math o greaduriaid byw, gan nad
pa un ai ar y ddaiar neu yn yr awyr, oblegid nid ydoedd
yn anwybodus o natur yr un o honynt, nac ni esgeuhis-

odd wneud chwihadau mewn perthynas iddynt, ond
gwnaeth eu darlunio oU fel athrouydd, a phrofodd ei

wybodaeth berfíaith o'u gwahanol briodoleddau. Dysg-
odd Duw iddo hefyd y medrusrwydd hwnw sydd yn

gallu bwrw ymaith ddiaflaid, yr hon sydd wyddoneg
ddefnyddiol ac iachaol i ddynion. Cyfansoddodd hefyd

y fath swyn-ymadroddion {incantations) ac y gelhr trwy-
ddyn hniaru anhwyldebau. A gadawodd ar ei ol gyf-

arwyddiadau pa fodd i ddefnyddio swyn-gyfaredd, trwy
yr hwn y gyrant fíbrdd ddiaflaid fel na ddychwelont
drachefn; ac y mae y dull hwn o gynyrchu iachad mewn
grym mawr hyd y dydd hwn '—o ba un yr â rhagddo i

roddi esampl chwerthinadwy {Antiq. viii. 2. 5).

Yr oedd Solomon yn enwog neillduol am rif, amryw-
iaeth^ a gorwýchedd ei adeiladau. Yr oedd ei dad o'i

flaen wedi gwneud parotoadau mawrion ar gyfer adeiladu

teml i'r Arglwydd yn Jerusalem ; ac yn y bedwaredd
flwyddyn o'i deyrnasiad y gosodd ei sylfaen. Hi gymer-
odd saith mlynedd a lianner i'w hadeiladu, ac ymddengys
ei bod yn adeilad o'r fath orwychaf (1 Bren. vi. 1, 37, 38).

Ar ol gorphen y deml darfu Solomon adeiladu ei d ei

hun, yr hwn a gymerodd dair blynedd ar ddeg i'w orphen

—gan i'r ddau adeilad yma gymeryd rhyngddynt ugain
mlynedd i'w cwblhau. Adeiladodd hefyd d coedwig
Libanus, a th i ferch Pharaoh, yr hon a gymerasai yn
wraig iddo. Adeiiadodd hefyd Milo, a mur Jerusalem,

a Hazor, a. Megido, a Gezer, a Beth-horon isaf, a Baalath,

a Tadmor yn y diffaethwch (1 Bren. vii. 1, 2, 8 ; ix. 10,

15, 17, 18).

Yr oedd Solomon felly yn adeiladwr mawr ; ac fel y
gaUesid dysgwyl oddiwrth ogwyddiad gorwych ai feddwl,

amgylchodd ei hun â phob math o fíynonellau celfyddydol

o fwyniant. ' Mi a wneuthum i mi waitli mawr,' medd
ef ;

' mi a adeiladais i mi dai ; mi a blenais i mi winUan-
oedd ; mi a wneuthum erddi a pherUanau, ac a blenais i

mi brenau o bob fíiwyth ; mi a wneuthum lynau dwfr, i

ddyfrhau a hwynt y llwyni sydd yn dwyn coed ; mi a ddar-

perais weision a morwynion ; hefyd yr oedd i mi gaeth-

weision t ; ië, yr oeddwn yn berchen Uawer o wartheg a
defaid, tu hwnt i bawb fuasai o'm blaen i yn Jerusalem

,

mi a bentyrais i mi hefyd arian ac aur, a thrysor penaf
breninoedd a thalaethau ; mi a ddarperais i mi gantorion

a chantoresau, a phob ryw offer cerdd, difyrwch meibion
dynion. A mi a aethum yn fawr, ac a gynyddais yn fwy
na neb fuasai o'm blaen i yn Jerusalem ; a'm doethineb

oedd yn sefyU gyda mi ' (Preg. ii. 4-9).

Dywedir yn mheUach : 'A Solomon a gasglodd ger-

bydau a marchogion ; ac yr oedd ganddo fil a phedwar
cant o gerbydau, a deuddeg mü o farchogion, y rhai a
osododd efe yn ninasoedd y cerbydau, a chyd â'r brenin

yn Jerusalem' (1 Bren. x. 26). Ar yr adroddiad yma yn
ddiau mae yn sylfaenedig y darluniad canlyuol o eiddo

Josephus ; ond os, fel y mae'n debygol, nad oedd ganddo
un awdurdod araU drosto, dengys y graddau i ba rai y
medi-asai ei ddychymyg ei gynysgaethu â defnyddiau

:

' Gwnaeth yr ychwanegiad a wnaeth at y cerbydau a'r

ceffylau ag oedd ganddo o'r blaen, oddiwrth " yr anrheg-

ion " a ddanfonasid atto, gynyddu rhif ei gerbydau dros

bedwar cant, canys yr oedd ganddo fil o'r blaen ; ac

ychwanegu rhif ei geff^dau i ddwy fil, oblegid yr oedd
ganddo ugain mil o'r blaen. Yr oedd y ceffylau hyu
hefyd yn cael cymaint o'u harfer er mwyn iddynt aîhi

gwneud ymddangosiad gwych, a rliedeg yn gyflym, fel

na fedrai neb cefíylau eraiU mewn cydmariaeth a hwynt
edrych yn wychach neu redeg yn gyflymach, ond yr oedd-

ynt ar yr un pryd y prydferthaf o bawb eraiU, ac yr oedd
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eu cyflymdra liefyd yn ddigymhar. Yr ocdd eu march-

ogion hefyd yn addurn ychwanegol iddynt, gan eu bod,

gan mwyaf, yn wyr ifeinc yn eu cyflawn ogoniant, ac yn

enwog am eu maintioli a'u taldra, gan y rhagorent yn y
pethau hyn ar ddynion eraill. Yr oedd ganddynt hefyd

wallt hir yn grogedig dros eu hysgwyddau, a gwisgid

hwynt mewn diUad o borphor Tyrus. Gwasgarid llwch

aur bob dydd ar eu gwallt, a dysgleiriai eu peuau gan

adlewyrchiad pelydrau yr haul oddiwrth yr aur. March-

ogai y brenin ei hun mewn cerbyd yn nghanol y dynion

hyn, y rhai oeddynt mewn arfau, a'u bwäau yn eu Ue

priodol. Gwisgai wisg wen, ac arferai fyned allan o'r

ddinas yn y bore. Yr oedd rhyw le, oddeutu hanner can

ystad Jerusalem, a eb,vid Etham. Lle hyfryd iawn ar

gyfrif ei erddi prydferth, ac aml ei fîrydiau dwfr
; yno

yr arferai fyned allan yn y bore, gan eistedd i fynu yn ei

gerbyd (Joseph. Antiq. viii. 7. 3).

Er fod Solomon yn dywysog tangnefeddus, fel yr

arwydda ei enw—o'r hyn lleiaf ni chawn ni ddim o hono

yn rhyfela, ac yn wir am y r-heswm hwn y cafodd ei

ddewis yn hytrach na'i dad i adeiladu y deml (1 Cron.

xxii. 7-9)—etto nid ymddengys fod teyrnas Israel un
amser wedi bod yn eangach nag yn ystod ei deyrnasiad

ef : 'A Soloraon oedd yn Uywodraethu ar yr holl deyrnas-

oedd o'r afon' (h.y., yr Euphrates) 'hyd wlad y Philist-

iaid, ac hyd derfyn yr Aipht; ac yr oedd Iddo ef heddwch
o bob parth iddo o amgylch' (1 Bren. iv. 21-24).

Gwiiai hefyd ddwyn yn mlaen fasnach : 'A'r brenin

Solomon a wnaeth longau yn Ezion-gaber, ar fin y Môr
Coch, yn ngwlad Edom. A Hiram a ddanfonodd ei

weision yn y llongau, y rhai oedd longwyr yn medru
oddiwrth y môr, gyda gweision Solomon. A hwy a

ddaethant i Ophir, ac a ddygasant oddiyno bedwar cant

ac ugain o dalentau aur, ac a'u dygasant at y brenin

Solomon (1 Bren. ix. 26-28). Masnachai hefyd á'r Aipht:

'A meirch a ddygid i Solomon o'r Aipht, ac edafedd llin :

marchnadyddion y brenin a gymerent yr edafedd Uin dan
bris.' Ychwanegir :

'Ac fei hyn i holl freninoedd yr

Hethiaid, ac i freninoedd Syria, y dygent hwy feirch

trwy eu Uaw hwynt' (x. 28, 29). Nid ydym yn cwbl
ddeall yr adroddiad diweddaf, ond oddiwrth y cysylltiad

yn mha un y saif cyfeiria efaUai at fasnach â breninoedd

yr Hethlaid a rhai Syria.

Cyrhaeddodd Solomon ohid dirfawi-. Mae yn rhaid y
costai ei weithiau mawrion draul fawr. Cafodd bedwar
cant ac ugain o dalentau aur o Ophir (1 Bren. ix. 28).

Pan y dywedir fod 'Solomon yn llywodraethu ar yr holl

ddinasoedd, o'r afon' (adn. 24) 'hyd wlad y Phihstiaid, ac

"hyd derfyn yr Aipht,' ychwanegir :
* yr oeddynt hwy yn

dwyn anrhegion, ac yn gwasanaethu Solomon hoU ddydd-
iau ei einioes ef' (iv. 21). Wrth 'anrhegion' yn yradnod
hon ac adnodau eraill, y mae i ni ddeall ' teyrnged,' yr
hon y gorfyddid pobl orchfygedig i daki o dan yr enw
Uai atgas 'anrheg' (Gesenius, Lex. 487; 2 Sam. viii. 2, 6).

Daifu i frenines Seba, pan yr ymwelodd ag ef mewn can-

lyniad i'w enwogrwydd, ' roddi iddo chwech ugain talent

o aur, a pheraroglau lawer iawn, a meini gwerthfawr'

(1 Bren. x. 1-10). Am ei gyUid blyneddol mae genym
y cyfrif cyfí'redin canlynol : *A phwys yr aur a ddeuai i

Solomon bob blwyddyn oedd chwe chant a thriugain a
chwech o dalentau aur, heblaw yr hyn a gai efe gan y
raarchnadwyr, ac o farsiandiaeth y Uysieuwyr, a chan holl

freninoedd Arabia, a thywysogion y wlad' (x. 15)—cyf-

eiiúa yr ymadrodd olaf at drethiad ei ddeihaid ei hun, yr
hwn nid ydoedd ysgafn (xii. 4, 10, 11). At hyu oU mae
yn ofynol ychwanegu y symiau mawrion a ddarbodasid
gan Dafydd ar gyfer adeiladu y deml, a chan brif ddyn-
ion Israel. ' Parotoais,' medd Dafydd, 'id yr Argiwydd
gan mU o dalentau aur, a mil o filoedd o dalentau arian

;

ar bres hefyd ac ar haiarn nid oedd bwys ' (1 Cron. xxii.

14); ac ar achlysur olynol dywed : 'Y mae genyf o'm
heiddo fy huu, aur ac arian, yr hwn a roddaf tuag at d
fy Nu'w, heblaw yr hyn oll a barotoais tua'r t santaidd,

tair mil o dalentau aur, o aür Ophir, a saith mil o dalentau

arian puredig.' Dywedir hefyd i brif ddynion Isi'ael

'roddi tuag at wasanaeth t Dduw, bum mil o dalentau

aur, a deng mil o sylltau, a deng mil o dalentau arian, a

deunaw mil o dalentau pres, a chan mil o dalentau haiarn'

(xxix. 3, 4, 6, 7). Mae cyfrifiad wedi cael ei Avneud o'r

gwahanol symiau hyn, ond chwyddant i.symyn mor fawr

fel ag i wneud cywirdeb y rhifau neu werth y dalent yn
dra amheus. [Rhifau.J Ond nid oes Ile i amheu nad
ydoedd Solomon yn berchen peth dirfaAvr o aur ac arian.

Mae yn rhaid fod ei dreuliau yn ddirfawr wrth adeiladu

y deml, y palas iddo ei hun, a'r un i ferch Pharaoh, y t
coed yn Libanus, ynghyd â'r gwahanol ddinasoedd a hel-

aethodd neu a gadarnhaodd, heb son am draul ei lys.

Ymddengys fod gwastraíf ar aur (1 Bren. vi. 20-22, 28,

30, 32, 35; vii. 48-51 ; x. 16-21). Ar ol yr hanes roddir

am ei wychder, dywedir : 'A'r brenin (Solomon) a wnaeth
yr arian a'r aur yn Jerusalem cyn amled a'r ceryg, a

chedrwydd a roddes efe fel y sycamòrwydd >o amlder, y
rhai sydd yn tyfu yn y doldir' (x. 23, 27; 2 Cron. i. 15).

Ymddengys i Solomon briodi yn ifanc. Mae yn deb-

ygol iddo briodi pan yn ddeunaw neu bedair ar bymtheg
oed Naamah, Ammonees, gan fí"urfio cysylltiad prìodasol

paganaidd (cydm. 1 Bren. xi. 42 ; xiv. 21). Yn fuan ar

ol iddo ddechreu teymasvi cymerodd yn wraig ferch Pha-

raoh brenin yr Aipht, yr hon a ymddeugys a gyfrifid ei

frenines (1 Bren. iü. 1 ; vii. 8; ix. 24; xi. 1): ' Ond y
brenin Solomon a garodd lawer o wragedd dyeithr, heblaw

merch Pharaoh ; Moabeesau, Arnraoneesau, Edomeesau,

Sidoneesaü, a Hetheesau. Wrthynt hwy y giynodd

Solomon mewn cariad. Ac yr oedd ganddo ef saith gant

o wragedd, yn freninesau, a thri chant o ordderchwrag-

edd ; a'i wragedd a droisant ei galon. A phan heneidd-

iodd Solomon, ei wragedd a droisant ei galon ef ar ol

duwiau dyeithr; ac nid oedd ei galon ef berffaith gyd
á'r Argiwydd ei Dduw, fel y buasai calon Dafydd ei dad

ef Canys Solomon a aeth ar ol Astoreth, duwies y
Sidoniaid, ac ar ol Milcom, fíieidd-dra yr Ammoniaid. À
Solomon a adeiladodd uchelfa i Chemos, ffieidd-dra Moab,

yn y bryn sydd ar gyfer Jerusalem, ac i Moloch, ífieidd-

dra meibion Ammon. Ac felly y gwnaeth efe i'w hoU

wragedd dyeitln-, y rhai a arogi-darthasant ac a aberth-

asant i'w duwiau ' (1 Bren. xi. 1-8). Dyma un o'r dar-

luniadau tristaf yn holl gyfrol ysprydoliaeth. Dyma wr

^
enwocach na phawb ar gyfrif ei ddoethineb yn gweith-

redu fel ynfyd ; dyma ddyn roddodd i fechgyu ifeinc y
rhybuddion mwyaf • difrif-ddwys a serchus yn erbyn

gwragedd dyeithr, yn awr, pan yn hen, yn cael ei ddal

yn eu rhwydau, ac ar unwaith yn suddo i ddyfnderoedd

cnawdolrwydd, ac yn noddi eilun-addoliaeth dan ei fPurf-

iau gwaethaf.
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Er mwyn ei gosbi am ei anwii'edd dywedodd yr Ar-

glwydd wrtho y gwnai rwygo y deyrnas allan o law ei

fab, gan adael iddo un llwyth er mwyn Dafydd a Jeru-

saleni, y rhai a ddewlsasai. Yu y cyfamser cyffrodd

wrthwynebwyr i'w erbyn—Hadad yr Edomiad, a Ilezon,

yr hwn a deynasasai yn Damascus, a Jei'oboam fab Nebat

—y rhai a fuont yn achos o lawer o ofid iddo. O'r

diwedd bu farw Solomon, ar ol teyrnasu ddeugain mlyn-

edd, yr hyu a'i gwnai yn driugain mlwydd oed, os ydoedd
yn ugalu oed pan esgynodd i'r orsedd (1 Bren. xi. 9-42).

Dywed Josephus iddo, ar ol teyrnasu bedwar ugain mlyn-

edd, farw pau yn bedwar ugain a phedair ar ddeg oed,

ac iddo gael ei gladdu yn Jerusalem {Antíg. viii. 7. 8);

ond mae yn debygol fod Hygriad yma yn nghorph ysgrif

Josephus.

SOSIP'ATER, perthynas i Paul, yr hwn a ddanfou-

odd ei annerchiad at yr eglwys yn Pthufain (Rhuf xvi.

21). Mae yn debygol taw yr un person ydyw a Sopater

Berea, yr hwn a fu gydymaith i Paul ran o'r ffordd o

Groeg i Jerusalem (Act. xx. 4).

SOS'THENES, priflywodraethwr y synagog luddewig

yn Corinth. Pan wrthododd GaUo wrando ar gyhuddiad
yr luddewon yn erbyn Paul, darfu i'r paganiaid Groeg-

aidd guro Sosthenes o flaen y frawdle (Act. xviii. 17).

Pa un a gafodd y Sosthenes hwii droiedigaeth wedi hyn,

a pha un ai efe ydyw y brawd a gysylltodd âg ef ei hun
yn 1 Cor. i. 1, nid ydym yn gwybod.
SPAIN, gwlad yn nehau-orUewin Europe. Yn yr hen

amser cynwysai Spain a Portugal, ac y mae yn amgylch-

edig gau y môr ar bob tu oddigerth ar y dwyrain, lle

y flìnia ar Gaul neu Ffrainc. Tybir yn gyffredin taw yn
Spain yr oedd Tarsis, i ba un y mordwyodd Jonah o

Joppa (Jonali i. 3). Bwriadai Paul un amser i dalu ym-
weUad a Spain (Rhuf xvi. 24). Ni chyflawnodd ei

amcan y pryd hwnw. Pa un a wnaeth hyn sydd gwbl
ansicr.

STA'TER, bathodyn arian Groegaidd. Ar un tu iddo

yr oedd pen Minerva ac ar y tu arall dylluan, ynghyd
âg argraffiad byr (Jahu, Bib. Antíq. 57). Yn mhhth yr

luddewon cyfrifid ef efallai oddeutu yr un gwerth a'r

sicL Ni cheir y gair ond yu Matt. xvii. 27, Ue y cyf-

ieithir ef yn ' ddarn o arian
;

' ond dylid trawsgrifio y
gair gwreiddiol, ac nid ei gyfieithu. Yr oedd hefyd stater

aur (Robinson, Gr. Léx. 767).

STOICIAID, sect o philosophyddion a gymerodd ei

dechreuad o Zeno, un genedigol o Cyprus, yr hwn a ym-
sefydlodd yn Atheu, ac a ddechreuodd ysgol newydd o

philosophi, ynghylch 800 o tìyueddau C.C. Gan y dysgai

mewn porth, galwyd ei ganlynwyr yn Stoiciaid, oddiwrth

y gair Groeg crrou, yr hwn a arwydda 'poì'tli. Buont am
hir amser y sect mwyaf poblogaidd o philosophyddion yn
Groeg a Rhufain. Dysgent yn gyffrediu mai doethineb

a rhinwedd yn unig sydd yn gwneud dynion yn dded-
wydd ; nad ydyw poen, tlodi, a'r fath, ond drygau dy-
chymygol ; na ddylai Uawenydd na galar efleithio ar

ddyn doeth ; ac yn eu hymarweddiad cymerent arnynt
fod yn dra boddlawu, amyneddgar, sarug, a dideimlad.

Nodweddid hwyut gan falchder, ymfalchient nid ychydig
ar y fath bethau a'r rhai hyu. Pah yr oedd Paul yn
Athen 'rhai o'r philosophyddion o'r Epicuriaid ac o'r

Stoiciaid a ymddadleusant ag ef'—dwy sect a'u prif

ddahadau yn hollol groes i'w gilydd. .

SU'AL. Ymddengys yr arferid y gair hwn, a gyf-
ieithir yn y C. C. yn Uiüìjnogod, mewn ystyr mwy cynwys-
fawr, ac y cymerai i mevfnjackals. Dyma y creaduriaid

efallai a olygid yn Bam. xv. 4, gan fod y llwynogod mor
anhawdd eu dal yn fyw; tra, o'r tu arall, y ceir j j'acJcals

yn finteioedd, y i'hai a amrywiant mewn rhif o 40 i 20(J;

ac hefyd yn Ps. lxiii. 10, gan nad yw llwynogod yn
bwytta cyrph meirwon, tra y bwytty y jachals yr abwy
mwyaf drewllyd, gan wancus ddadgladdu y meirwon, a
bwytta y cyrph mwyaf llygredig (Geseu. Lex. 811 ; Jahn,

Bib. Antiq. 32 ; Edin. Encìjc. ' Mazology,' xiii. 428).

Gwnai y llwynogod a'r jaclcals lawer o niwed i'r gwin-
wj^dd, yn euwedig y blaenaf (Can. ii. 15 ; Jahn, 32). Yn
yr adnodau eraül o'r H. D. Ue y ceir y gair sual (Neh. iii.

35; Gal. v. 18; Ezec. xiii. 4), ymddengys ei fod yn gym-
hwysiadol at bob un o'r ddau greadur yma.
Ymddengys yr heidiai llwynogod neu j'acJcals yn Ngha-

naan, o'r hyn lleiaf mewu rhai parthau o honi—casgliad

y tueddir ni i'w dynu oddiwrth y ffaith i ddinasoedd neu
ranau o'r wlad gael eu galw wrth eu henw, megis gwlad
Sual (1 Sam. xiii. 17); Saalbim (Barn. i. 35); Hasar-sual

(Jos. XV. 28).

SU'NEM, dinas ar derfyn llwyth Issachar (Jos. xix.

18). Yma y gwersyllodd y Philistiaid, tra y gwersyllai

Saul ac Israel yn Gilboa, cyn y frwydr yu yr hon y cafodd

ei ddymchwelyd a'i ladd (1 Sara. xxviii. 4). Yma y trigai

y wraig a barotodd ystafell i Eliseus y prophwyd pan yr
hapiai baso y ffordd hono, a mab yr hon, yr hwn a fuasai

farw, mae'n debygol mewn canlyniad i'r ' haul ei daro,' a
adferodd i fywyd (2 Bren. iv. 8-37). Mae Eusebius a

Jerome yn coffa am y lle fel pentref yn eu hamser hwy,
ac o gylch pum miUtir Rufeinig ar y dehau i Fynydd
Tabor, ac yn dwyn yr enw Sulem, yr hwn a ystyrir fel

cynrychiolydd Sunem yr Ysgrythyr (Robinson, Èes. iii.

169, 170; Wilson, ii. 88).

SUS (DID) a gyfieithir gan ein cyfieithwyr ni yn garan.

Deallai Bochart ef hefyd am yr aderyn hwnw, o ba rai y
mae amryw fathau. Ond cyfieithir y gair yn wennol gan

y LXX., Theodoret, a Jerorae. Ceir ef yn Esa. xxxviii.

14-; Jer. viii. 7 (Gesenius, 581).

Y gair sydd yn caulyn yn y gwreiddiol yn y ddau le

ydyw "1Ì35?, yr liwn a ddeonglir gan ein cyfieithwyr ni yu
loennol; oud nid ystyria Gesenius ef yn sylweddair, ond
fel cyfenw i Sus, ac yn ei Lexicon cyfieitha y geiriau ' fel

gwennol yn chwyldroi mewn cylch,' gan gyfeirio at ei

dduU o ehedeg ; ac yn ei TJiesaurus rhydd iddo yr
ystyron 'trydaru, cathlu, ticittering! Tybiwn fod ganddo
ryw reswm dros ystyried "ilJÿ fel cyfenw yu yr adnod
gyntaf ; ond dracheíh yn yr ail barna mai sylweddair

ydyw, yn cael ei ddefnyddio yn farddonol am y wennol
ei hun, yr hyn uis gaUwn ei ddeall yn iawn (Gesenius,

Lex. 605).

Yn y wlad hon mae un math o wennol, a elwir gwen-
nol gyffredin t neu simdde, yn gwneud ei nyth yn gy-
ffrediu tu fewn i'n simddëau ychydig droedfeddi o'r pen ;

ond gwna hefyd osod ei nyth ar drawstiau a chledi'au tai

allati ; ac raewn rhai gwledydd gwna ef nid yn anaml ar

greigiau, ac hyd yn od mewn coed. Mae y martin gy-
ffredin neu gwenuoly ffeuestr yn hofli gwneud ei nyth
ar greigiau uuionserth yn crogi dros lynoedd, ac anaml

y gwnaut epilio yn agos i dai os gallant gael inan cyfleus

yn rhyw le arall ; etto ymddeugys eu dewisiad yn aml yn
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dra gwammal. Mae llwythau y gwennoliaid yn dangos

tiieddgarwcli at gymydogaeth dwfr, a'r sefyllfaoedd yn

mha rai y mae digonedd o drychfilod i'w cael. Ymafiant

ynddynt gyda pharodrwydd mawr yn eu ehediaid cyflym

a hir-gynnaliedig. Dahant eu bwyd, yfant, ac ymdroch-

ant, pan yn ymhthro yn esmwyth a heinif dros wyneb y
dwfr. Mae eu symudiadau yn esmwyth, cyflym, a hardd;

a phan nad ydynt yn hilio ac yn cysgu y maeut brou yn

ddibaid ar yr aden. Y mae eu nythod, pan eu sychir,

yn galed ac anwastad ar y tu allan, ond yn y maent wedi

eu trwsio â defnyddiau esmwyth oddifewn. Tra y gwar-

edant eiu perllanau, gerddi, a'n tai rhag llengau o drych-

filod, ni wnant byth, fel amryw adar eraill, ymosod ar

gynyrch y tir. Mae eu duU bywiog, eu nodau twitiol, a'u

tueddiadau mwyn serchus, yn ad-dalu yn llawn am y
diddosrwydd mae ein hadeiladau yn ei roddi i amryw o'u

bathau. Nid ydyw eu mudiadau yn awr yn fatter o

dybiaeth. Gadawant ni gan mwyaf tua diwedd yr hydref,

a dychwelant drachefn tua diwedd y gwanwyn {Edin.

Encyc. ' Ornithology,' xvi. 98).

Nid oes oiid ychydig ranau o'r Ysgrythyr yn mha rai

, y cyfeirir at y sus neu wennol. Mae Hezeciah yn cyfeirio

at y swn twitiol a wna :
' Megis garan neu wennol, felly

trydar a wneuthum ' (Esa. xxxviii. 14); a chyfeiria Jere-

miah at y ff'aith eu bod yn adar mudol :
' Y durtur hefyd,

a'r aran, a gadwant amser eu dyfodiad ; eithr fy mhobl i

ni wyddant farn yr Arglwydd' (Jer. viii. 7).

Y mae dwy adnod eraiU yn mha rai y ceir y gair toen-

nol yn y C C. ; ond yn y ddwy y gair Hebraeg ydyw
)ì"n {deror), yr hwn, yn ol y cyfieithwyr Hebraeg, a
arwydda y loennol ; ond yn ol yr hen gyfieithiadau y
durtur, yr hwn a ymddengys yn Uai cyfaddas (Gesenius,

207). Un adnod ydyw Ps. lxxxiv. 3 : 'Aderyn y tô
hefyd a gafodd d, a'r wennol nyth iddi, Ue y gesyd ei

chywion, sef yn dy allorau di, O Arglwydd y iluoedd.'

Yr adnod arall ydyw Diar. xxvi. 2 :
' Fel y wennol wrth

ehedeg, felly y felldith ddiachos ni ddaw.'
Mae amryw feirniaid diweddar, fodd bynag, yn parhau

i haeru fod Jeremiah (viii. 7-9) yn defnyddio y gair sus
arn 'wennol,' a'r gair nesaf am 'garan.' Yn fwyaf teb-
ygol y cyfieithiad cyffredin sy'n gywir. Llae y garan
{Grus) yn un o'r Gruidce neu deulu y garan. Mae y
garan gyflredin

(
Grus cinerea) yn drigianydd o Europe,

Asia, ac America. Mae yn fudol, treulia yr haf mewn
hinsoddau cymhedrol, ac eheda tua'r dehau yn yr liydref
SU'SAN, neu SusA, ydoedd hen brifddinas Elam neu

Susiana, y wlad rhwng y Mynydd Zagros a'r Tigris Isaf
Yr oedd yn gyfleuedig ar ymyl gwastadedd mawr Meso-
tamia, pump neu ddeg ar hugain o fiUtiroedd oddiwrth
y- mynyddoedd, mewn goror doraethog, a chwedi ei dyfr-
hau yn ddigonol, ac yn enwog am ei pliorfeydd prydferth.
Nid yw y ddinas yn awr yn gorwedd ar y Choaspes
(Kerkhah), ond ar ô'rwd fechan a elwir Shapur, yr hon a
dardda ynghylch deg miUtir ar y gogledd i'r dadfeiUau,
ac a red i'r Karun, ger Ahiras. Mae y Choaspes yn bres-

enol yn fiUtir a hanner i'r gorUewin o'r dref {^Tour. Geog.
SoG. ix. rhan i. 71), a'r Karun ynghylch chwe miUtir ar y
dwyrain. Golygir, fodd bynag, yr ymíForchai y Choaspes
ychydig yn yr hen amser uwchlaw dadfeiUau Badaca, ac

y rhedai rhan o honi ar y dwyrain i'r ddinas. Yr oedd
y casteU yn gyfleuedig ar ben gorUewinol y Ue, gerUaw
Shapur, a gyferbyn a bedd diweddar Daniel. Cymerai i

fynu y rhan uchaf o'r criigyn mawr, yr hwn sydd hyd yn
od yn bresenol 120 o droedfeddi UAVchlaw leoel y Shapur.
Ymestynai y dref o'r man yma mewn cyfeiriad dwyreiniol;
yr oedd o íFurf hirgrwn, ac iddi amgylchedd a gawn yn
cael ei gyfrif gan rai yn 200 ystad, a chan eraiU yn 120.

Ymddengys y dadfeiliau yn bresenol yn gyfyngedig o
few^n amgylchedd o saith mUltir, neu ynghylch triugain
ystad.

' Y defnydd o ba un yr oeddld wedi adeUadu y ddinas
ydoedd priddfeini wedi eu Uosgi, a chwedi eu crasu yn
ngwres yr haul, fel rhai Babilon. Mae yn debygol iddi

gael ei hadeUadu yn ddechreuol gan y Scythiaid, iaith y
rhai a geir ar yr hyuaf o'i gweddiUion ; ond diau iddi
gael ei helaethu a'i phrydferthu pan y darfu Darius ei

gwneud hi yn sedd ymerodraethol. Sefai y palas gor-
wych yr hwn oedd mor enwog yn yr hen amser, ac am yr
hwn y ceir yr haues goreu yu Llyfr Esther (i. 5, G), ar

ran ogleddol y carnedd mawr, ar íFurf pedair-onglog
afreolaidd, dwy ochr yr hwn a fesura 1200 o droedfeddi,

tra y syrthia y ddwy eraiU rywbeth yn fyr o 1000. Caf-
odd ei agor ychydig amser yn ol gan Syr WiUiam F.

WiUiams a Mr. Loftus, a chafwyd ei fod yn gynwysedig
o neuadd fawr o golofnau ceryg o'r un maintioli ac ar

yr un cynllun ag un Persepolis (Ker Porter, Trav. i. plate

30 ; a chydmarer plate 45), ac o nifer o is-adeiladau o'r

tu cefn i'r neuadd, defnydd y rhai ydyw priddfeini. Mae
y colofnau wedi eu trefnu yn swp o un ar bymtlieg ar

hugain, yn sefyll yn chwech o resi cynwysedig o cliwech

bob un; ac i dri swj) o'r tu allan, ac yn amddittyn ystlysau

y swp canolog ar dair ochr, y dwyrain, y gogledd, a'r

gorllewin. Mae y sypiau, neu y ijorticoes hyn, y rhai

ydynt yn gywir gyfochrog ag ochrau yr ysgwar mewnol,
wedi eu flfurfio o ddwy res o chwech colofn bob un, ac yn
gyfochrog a cholofnau y swp canolog—a'r pellder rhwng
colofnau pellaf allan y swp canolog a'r colofnau mewnol
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ydyw pedaii' troedfedd a thriugain. Mae y colofiiau o

ddau fath—mae gwaelodion ysgwar i'r rhai canol, tra mae
gwaelodion crynion, ueu debyg i odre cloch sydd. i'r porti-

coes. Yraddengys, fodd bynag, fod y ddau wedi cael eu

coroni â'r un pen-gwlwm. Tybir y gorchuddid y swp
canolog â nen ; ond tebygol na chuddid y cyfwng rhwng

y nen a'r j^orlicoes gan ddim ond lleni (Loftus, Chaldcea,

373-375, a chydmarer à hyn y desgrifiad yn Llyfr Esther,

i. 5, 6). Ymddengys oddiwrth argraph dair-ieithog ar

bedair o'r colofnau, i'r palas gael ei ddechreu gan Darius

a'i orphen gan Artaxerxe8 Mnemon.
Dywedir nad oedd dim muriau o gylch y dref, ao yn

sicr ymddengys fel lle agored yu ystod rhyfeloedd can-

lynwyr Alexander. Mae yn anfFodus nad oes genym
un darluniad o'r hen Susa gan lygad-dyst, gan yn ddiau

y mawr ragorai naewn gorwychder ar PersepoHs ac

Ecbatana.

Mae amrywiaeth barn mewn perthynas i drigle bren-

inoedd Persia yn Susa. Xenophon ydoedd y cyntaf i

adrodd nad oedd gan freninoedd Persia, un llys sefydlog,

ond y gwnaent ranu y flwyddyn rhwug Babilon, Susa,

ac Ecbatana
(
Cijrop. viii. 6. 22 ; cydmarer Änah. iii. 5.

15). Ar ei ol ef ail adroddwyd y peth gan ysgrifenwyr
diweddarach. Golygai Xeuophon y treulient dri mis y
gwanwyn yn Susa, dau fis o'r haf yn Ecbatana, a'r rhelyw
o'r flwyddyn yn Babilon. Darfu Plutarch ddilyn yr

hanes hwn yn ei amlinell ; Zonaras yn ei fanylion. Dy|
odd AtheniBus gyfnewidiad i mewn, dros yr hwn
yn amheus os oedd ganddo ddigon o awdur-
dod, a rhoddai ef y gauaf i Susa, yr haf i

Ecbataua, y gwanwijn i Babilon, a'r hydref i

Persepolis. Oddiwrtho ef mae'n debygol y
daeth tyb /Ehan—eithaf gwrthun yn nghyfrif

un cydnabyddus a'r llefydd hyn—mai Susa
oedd hafodty ac mai Ecbatana ydoedd gauaf-

dy brenin Persia. Gelhr amheu pa uu a oes

rhagor na sylfaen deneu hyd yn od i haues
Xenophou. Ymddengys Susa yn ^schylus
a Herodotus, megis yn yr Ysgrythyr, fel trigle

arferol y Uys, ac yn wir mae digon o bi'ofion o

wirionedd y pwynt yraa i'w cael mewn gwa-
hanol awduron (Strabo, xv. 1031 ; Pausan.

iii. 9. 3; Joseph. Antiq. x. 11. 7). Mae yn anmhosibl
gan hyny i gredu dywediad Xenophon taw dim ond am
dri mis o'r deuddeg y trigienid ef. Mae yn debygol taw
efe ydoedd trigle arferol y llys, oddigerth am ddau neu
dri o fisoedd poethaf yr haf, pan y symudid i'r mynydd-
oedd, yn gyü'redin efallai i Ecbatana, ond weitliiau yu
ddiau i Persepohs, Ue yr adeiladasai Darius a Xerxes
balasau. TeHd ymweUadau achlysurol a Babilon, yn
enwedig yn y gauaf, ond Ecbatana a Susa a gyfansodd-
ent, fel yr ymddengys y gwyddai Aristotle, arosfanau

rheolaidd y Uys—un yn ughanol yr haf, a'r Uall yn ystod
gweddill y flwyddyn.

'Yn ol Strabo, yr oedd prif drysorau breninoedd Persia

yn Persepohs a Pesargadce, y rhai a gyfrifid yn llefydd

mwy cadarn na Susa (v. 1030); ac y mae yn sicr i Alex-
ander gael llawer o gyfoeth yn Pesargadaä (Arrian, Exped.
Alex. iii. 18). Er hyny ymddengys hyd yn od yr amser
hwnw taw yn Susa yr oedd y trysor mawr, lle cafwyd
fod yr arian a gymerwyd yn 50,000 o dalentau, neu yn

na ddeuddeg miliwu o bunoedd (Arrian, iii. 16).

Yr oedd gân Ecbatana ei thrysordy bychan ei hunan, o'r

hwn y cariodd Darius i fí'wrdd 7000 o daleutau (Arrian,

iii. 19).'—Rawlinsou, Herodot. iii. 254, 25G).
' Nid ydyw dadfeiliau Susa,' raedd Syr li. Ker Porter,

'yn ymddangos yn anhebyg i rai Babilon, gan eu bod
wedi eu gorchuddio gan ddarnau o briddfeini, Uechi, &c.,

ac yn cyi'haedd dros y wlad bellder o ddeg neu ddeuddeg
milltir. O'r crugiau hyu, saif dau, o faintioli auferth, yn
uwch na'r gweddill ; mae amgylchedd un yn fiUtir, a'r

llall yu agos i ddwy ; mae eu huchder yn mesur o gylch
150 c droedfeddi. Maent yn gynwysedig o dalpau dir-

fawr o briddfeiui wedi eu crasu yu ngwres yr haul, a
haenau o briddfeiul wedi eu Uosgi, yaghyd â morter, a
sefant heb fod yn mhell oddiwrth lanau y Kerrah, oddi-

wrth forlan dwyreiniol yr hwn mae olion y brifddinas

enwog hon yn ganfyddadwy hyd at lauau yr Abzal. Nid
yw safle y brifddinas enwog hou unwaith o eiddo tywys-
ogion Elymais yn awr ond diffaethwch, wedi ei roddi i

fynu i anifeiliaid rheibus' (Ker Porter, Trav. ii. 412, 414).

SYCAMOIiWYDD, ydynt fath o fíigyswydd, ac yn
dwyn amryw gnydau o ítígys yn y flwyddyn. Mae y
ffigys yu tyfu ar golfenau byriou hyd ochr y cyfí" a'r

cangenau mawrion, ac nid ar flaen y brigau, fel ar

rhagor

PI!i;X SYCAMOB (fICÜS SYCAMOItUS').

fírwyth-brenau eraill. Mae y fíì'wyth yn ddiflas iawn,

ac ni wua neb ond y bobl dlotaf ei fwytta. Pan y darfu

Amazfah, ofíeiriad Bethel, gyliuddo y prophwyd Amos
wrth Jeroboam yr Ail, o gydfwriadu yn ei erbyu, ac y
cyughorodd ef i íFoi i wlad Judah, Amos a ddywedodd
wrtho :

' Nid prophwyd oeddwn i, ac nid mab i brophwyd
oeddwn i ; uamyn bugail oeddwn i, a chasglydd fììgys

gwylltiou,' neu fiPrwyth y sycamorwydd (vii. 10-13
;

Thomson, Lùnd and Booh, i. 22).

Yr oedd sycamorwydd yn gyffrediu yn Mhalestina, yr

Aipht, ac Arabia ; mae yn cyrhaedd trwch a thaldra

mawr, ac er fod llin {grain) y pren yn arw, gwneid cryn

ddefnydd o hono wrth adeiladu. Sylwa Dr. Shaw ' fod

Uin a chyfansoddiad y sycamorwydd yu hynod o arw a
llaith, ac nas gallasai yn ganlynol ddal cydmariaeth o gwbl
â'r cedrwydd o ran prydferthwch ac addurn.' A dyua y

67
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rlieswin dros y cyferbyniad a dynir rhwng y sycamorwydd
a'r cedrwydd yn yr Ysgrythyrau. Dywedir ddarfod i

' Solomon wneud arian fel ceryg yn Jerusalem, a'r cedr-

wydd fel sycamorwydd yn y doldir o amldra' (1 Bren. x.

27). Darlunia Esaiah drigolion Samaria fel yn dweud
yn malchder eu calonau :

' Y priddfeini a syrthiasant,

ond â cheryg nadd yr adeiladwn; y sycamorwydd a dor-

wyd, ond ni a'u newidiwn yn gedrwydd' (Esa. ix. 9. 10).

Mae y sycamorwydden yn bren cangen-daen, ac yu
estyn ei golfenau yn mhell ac yn isel, a phlenir ef yn aml

SYfAM<HÍ\VYPI)KN.

^n ymyl ffyrdd tramwy. Yr oedd felly'yn eithafcymhwys
o ran ei ffurf a'i sefyllfa ar gyfer Zacclieus y publican,
' yr hwn, am ei fod yn fychan o gorpholaeth, a redodd o'r

blaen, ac a ddringodd i sycamorwydden, fel y gallai

weled yr lesu ;
' ac yr'oedd yn hawdd disgyn oddiarno

pan y darfu ein Harglwydd, gan edryçh i fynu a'i ganfod,
ddywedyd wrtho :

' Disgyn ar frys, canys rhaid i mi
heddyw aros yn dy d di ' (Luc. xix. 1-6).

SY'ENE, hen ddinas yn yr Aipht, a chyfleuedig tua'i

therfyn deheuol, ac ar yr ochr ddwyreiniol i'r Nile.

Darlunia y prophwyd Ezeciel yr oll o'r Aipht o'r gogledd
i'r dehau fel 'o Migdol hyd Syene' (Ezec. xxix. 10, ymyl
y ddahn; xxx. 6). Mae ein cyfieithwyr ni wedi cyf-

ieithu 7nJÖ yn dicr (ystyr ag sydd iddo hefyd), yn Ue
Migdol, yr lion sydd dref yn ymyl y Môr Coch (Exod.
xiv. 2; Num. xxxiii. 7; gwel hefyd Jer. xliv. 1 ; xlvi, 14).

Gan mai amcan y prophwyd ydoedd darlunio anghyfan-
edd-dra perffaith yr Aipht o un cwr i'r llall, mae y
cyfieithiad ar ymyl y ddalen yn deilwng o'r flaenoriaeth.

Mae Assonan, tref gydmariaethol ddiweddar, yn sefyll

yn agos i safle yr hen Syene. Mae lleihad masnach
rhwng yr Aipht a gwledydd ar y dehau wedi graddol

' ddarostwng y Ue hwn i gyflwr pentref tlawd. Ni cheir
ynddi nemawr o olion yr hen ddinas.

Mae cloddfeydd Syene wedi bod yn hir yn enwog, ac

y mae digon o'u holion yn aros hyd yn awr i'w wneud
yn gredadwy taw y nhwy gynysgaethasant y defnyddiau
tuag at adeiladu colofnau anferthol yr Aipht. Can-
fyddir hwynt wrth odre y mynyddoedd ar y dwyrain,
ac y mae rhai o honynt yn agos i'r afon. Mae olion y
cynion {chisels) a'r ebiUau yn parhau i fod yn weledig,
yn gystal a'r geingiau grymus á pha rai, pan yr holltid
yr ochrau, y symudid y talpau grymus allan o'u gwelyau.
Mewn un gloddfa cafwyd un ohelish rhwng deg a thri-
ugain a phedwar ugain troedfedd o hyd wrth ddeg
troedfedd o led. Mewn eraiU yr oedd colofnau heb eu

trin o'r un maintioli ; tra ar hyd ochr y bryn y canfydd-
wyd olion talpau dirfawr, deg ar hugain a deugain troed-
fedd hyd, y rhai oeddynt wedi eu gwahanu oddiwrth y
graig (Russel, Anc. and Mod. Egypt, 277, 278).

SYMBALAU, offer cerddoroÌ, efallai heb fod yn an-
nhebyg i'r rhai ddefnyddir yn bresenol mewn military

hands {2 Sam. vi. 5 ; Ps. cl. 5 ; Gesenius, 711). Nid yw
y sawl a feddant wybodaeth o hyawdledd, heb wir gariad
at Dduw a dyn, ond megis symhal yn tincian; cadwant
swn, a dim yn ychwaneg (1 Cor. xiii. 1).

SYN'AGOG, man lle yr arferai yr luddewon ymgasglu
er cynnal addoliad cyhoeddus, fel yr arferwn ni wneud yn
ein llefydd addohad. Pa bryd y defnyddiwyd synagogau
gyntaf sydd yn ansicr iawn. Nid oes dim profion o'u

bodolaeth cyn caethiwed Babilon, nac ychwaith yn Uyfrau
yr H. D. a ysgrifenwyd ar ol dychweliad yr luddewon o
Babilon. Ac nid oes dim yn cael ei ddw'èud a wnai
arwyddo eu bod mewn bodolaeth hyd yn od yn amser
Antiochus Epiphanes. Tybir gan hyny iddynt gael eu
hadeiladu gyntaf yn amser y tywysogion Maccabeaidd.
Mae o leiaf yn sicr eu bod yn Judea yn amser eiu Har-
glwydd a'i apostolion, ac hefyd mewn gwledydd tramor.
megis yr Aipht, Syria, Asia Leiaf, a Groeg. Yn nghyf-
arfod yr apostolion a'r henuriaid yn Jerusalem dywedodd
lago :

' Canys y mae i Moses yn mhob dinas, er yr hen
amseroedd, rai a'i pregethant, gan fod yn ei ddarllen yn
y synagogau bob sabbath ' (Act. xv. 21), yr hyu a
arwyddai nad oeddynt y pryd hwnw yn bethau newydd.
Yr oedd gwasanaeth y synagog yn gynwysedig o dair

rhan—gweddi, darllen yr Ysgrythyrau, a'u hesponio. Yr
Ysgrythyrau a ddarllenid ganddynt oedd yr oll o'r ddeddf
a rhanau o'r prophwydi a'r Hagiographa {ysgrifeniadau
santaidd). Ymddengys na chyfyngid cyflawniad y gwas-
anaeth i swyddogion neu weinidogion arferol y synagog,
ond fod rhyddid. i eraiU, ac hyd yn od ddyeithriaid,

SYNAGOG IIDUEWIG.

i gymeryd rhan ynddo. Mae genym fesampl dyddorol
o hyn mewn cysylltiad a'n Harglwydd. ' Efe a ddaeth i

Nazareth, Ue y magesid ef ; ac yn ol ei arfer, efe a aeth

i'r synagog ar y sabbath, ac a gyfododd i fynu i ddarllen.

A rhodded atto lyfr y prophwyd Esaias ; ac wedi iddo

agoryd y Uyfr, efe a gafodd y lle oedd yn ysgrifenedig,

Yspryd yr Arglwydd sydd arnaf, oherwydd iddo íy
eneinio i ; i bregethu i'r tlodion yr anfonodd fi, i iachau

y drylliedig o galon, i bregethu goUyngdod i'r caethion,

a chaffaeliad golwg i'r deiUion, i oUwng y rhai ysig mewn
rhydd-deb ; i bregethu blwyddyn gymeradwy yr Ar-
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glwjdd. Ac wedi iddo gau y llyfr, a'i roddi i'r gweinidog,

efe a eisteddodd. A llygaid pawb oll yn y synagog oedd

yn crafl'u arno. Ac yr.oedd pawb yn dwyn tystiolaeth iddo,

ac yr oeddyut yn rhyfeddu am y geiriau grasusol a ddeuai

allan o'i enau ef' (Luc iv. 16-22). Dyma ddarluniad i'r

byw o'r duU o addoli yn y synagog gyut. Bu yr

arferiad yma o fawr wasanaeth i'r apostolion a'r pregeth-

wyr boreuol eraiU, gan y rhoddai iddynt gyfleusderau i

gyhoeddi yr efengyl i'w cydwladwyr ; ac yn ganlynol ni

gawn taw arferiad Paul, pan ddeuai i unrhyw le, ydoedd

myned yn gyntaf oU i'r synagog, fel lle a roddai iddo

gyfle i gyhoeddi newyddion iachawdwriaeth i'w gyd-

ddynion. Felly pan ddaeth Barnabas ac ef i 'Autiochia

yn Pisidia, hwy a aethaut i mewn i'r synagog ar y dydd
sabbath, ac a eisteddasant.' Ac ar ol darllen y gyfraith

a'r prophwydi Uywodraethwyr y synagog a anfonasant

attynt, gan ddywedyd, Ha wyr frodyr, od oes genych air

o gynghor i'r bobl, traethwch. Yna y cyfododd Paul i

fynu, a chan amneidio a i law am osteg, a ddywedodd, O wyr
o Israel, a'r rhai ydych yn ofni Duw, gwrandewch ;' ac yna
aeth yn mlaen i'w hannerch (Act. xiii. 14-6

; gwel hefyd

xiii. 5 ; xvii. 1-3, 10, 17 ; xviii. 4, 19, 26 ; xix. 8).

I gyfansoddi cynuUeidfa er cynnal addoliad cyhoeddus,

mae yn ofynol, yn ol barn y rabbiniaid, ei bod yn gyn-

wysedig o leiaf o ddeg o ddynion dros ddeg ar hugain

oed. Yn mha le bynag y ceir y nifer yma o luddewon
yn cyfarfod yn rheolaidd, mae ganddynt hawl i gael

synagog. Ar gyfer cynuUeidfa fechan ymfoddlonir ar

ystafell huriedig, ond lle maent yn Uiosog adeiladant yn
aml adeilad eang a chyfrifrol.

Gan y gwna yr luddewon, pa le bynag y trigant, droi

eu gwynebau wrth weddio tua gwlad Canaan, mae drws y
synagog, neu, os bydd rhagor nag un, y prifddor, yn cael ei

osod yn neu yn agos at y pwynt cyferbynol o'r compod.

Wrth y pen gyferbyn a'r fynedfa i mewn y mae closet

neu gist a alwant yr arch, mewn cyfeiriad at arch y cyf-

amod yn y deml, ac ynddi y gosodir llyfr y gyfraith a

ddefnyddir i ddarllen o hono wersi o'r Ysgrythyrau yn y
gwasanaeth cyhoeddus. Mae yn ofynol i bob copi o'r

Pentateuch at wasanaeth y synagog fod mewn ysgrifen-

law, a rhaid iddo fod heb y points—prawf amlwg na
chafodd yr iaith Hebraeg ddim o'i bysgrifenu yn wreidd-

iol â plioints ynddi. Nid yw i fod ar lun y Uyfrau sydd
genym nì, ond rhaid iddo fod yn rhol, yn ol arfer yr hen
amserau. Mae y rhol yn gynwysedig o ddarnau hirion o

groen, ,wedi eu gwnio ynghyd â chareion wedi eu tori o

groen thyw anifail glân, ac y mae wedi ei droi, fel map,
o gwmpas davi bren crwn. Er mwjn ei diogelu mae
lliain neu sidan wedi ei osod am dani

;
ychwanegir gor-

chudd sidan arall fel addum. Mae gwneud y cyfryw

drawsysgrifiad o'r ddeddf a'i chyflwyno hi at wasanaeth y
synagog yn cael ei ystyried yn wasanaeth haeddianol iawn

;

ac y mae rhif y cyfryw drawsysgrifiau yn gwahaniaethu
mewn gwahanol gynuUeidfaoedd, yn ol rhif, golud, hael-

ioni, ac enwogrwydd santeiddrwydd yr aelodau.

Yn agos i ganol y llawr y mae bwrdd wedi ei fí'urfio

o esgynlawr, ac yn amgylchedig gan reilen goed, ac yn
gyffredin yn ddigon mawr i dderbyn amryw bersonau, ar

eu traed neu yn eu heistedd. O'r fan yma y darllenir

yn rheolaidd, ac weithiau y traddodir pregeth neu an-

nerchiad. Ni chaniatteir meinciau neu seddau rhwng y
deslc, neu y darllen-fwrdd, a'r arch.

Ni chaniatteir i'r bennywaid i gymysgu â'r gwrrywaid
yn y synagog. Mae ganddynt hwy le iddynt eu hunain
ar y llawr, neu, lle mae oriel, cyflwynir hi yn gyfangwbl
at eu gwasanaeth hwynt ; ond pa le bynag y gosodir

hwynt, cuddir hwynt o olwg y gwrrywaid gan ddellt

o bren.

Agor a chau y ddeddf, ei chario hi yn orymdaith trwy

y synagog, ei derchafu hi ar y darllen-fwrdd, fel y gwelir

hi gan bawb fyddo yn bresenol, darflen gwersi appwynt-
iedig ar gyfer dyddiau neillduol, a chyflawniadau cy-

hoeddus eraiU, a gyflawnir gan wahanol bersonau ar

wahanol amserau. Mae pob rhan o'r gwasanaeth yn
cael ei gyfrif yn anrhydedd mawr idd ei chyflawni, a

gosodir y fraint o'i chyflawni ar auction gyhoeddus, a

rhoddir hi i'r cynygiwr uchaf.

Mae dirfawr ddifíyg ofn parchedig wedi bod am hir

amser yn un o brif nodweddion gwasanaeth cyhoeddus
yr luddewon (AUen, Mod. Jud. 330-337).

Lle bynag y mae cynuUeidfa o ddeg o ddynion, yr

ydys yn gofyn am fod tri gwasanaeth yn cael ei gyflawni

yn gyhoeddus bob dydd yn y synagog. Mae y gwasan-

aeth dyddiol y bore, yn cynwys rhai amrywiaethau ar

gyfer gwahanol ddyddiau yr wythnos, ond heb gynwys
yr ychwanegiadau ar gyfer y sabbath yn gwneud i fynu

gyfrol wyth plyg o driugain tudalen (Allen, Mod. Jud.

345, 347).

Defnyddia yr luddewon fíurf-weddiau. Ymddengys
íod rhai o'r gweddiau mewn arferiad yn bresenol wedi

cael eu cyfansoddi ar ol dinystr Jerusalem, ac yn cyf-

eirio at hyny.

SYllACU'SE, y ddinas bwysicaf yn Sicily, cyfleuedig

ar forlan dehau-ddwyreiniol yr ynys hono. SyÌfaenwyd

hi 700 o flyneddau c.c. Yr oedd ynghylch dwy ar hug-

ain fiUtiroedd mewn amgylchedd, ac, mewn fíbrdd, yn
gynwysedig o bedair dinas wedi eu huno ynghyd. Yr
oedd ei sefyUfan yn gyfleus iawn ar gyfer masnach, a

daeth i fod yn un o'r dinasoedd Groegaidd mwyaf cyf-

oethog a gaUuog. Cafodd ei henniU gan y Bhufeiniaid

o gylch 200 o flyneddau c.c, ar ol gwarchae o wyth mis,

a chwedi ei wneud yn enwog ar gyfrif y peirianau rhy-

feddol y dywedir a ddefnyddid gan Archimedes wrth ei

hamddiffyn. Paul wrth fordwyo o MeUta i Rufain a

laniodd yn Syracuse, ac a arosodd yno dridiau (Act. xxviii.

11, 12). Saif y Syracuse bresenol ar gongl ddehau-

ddwyreiniol yr hen ddinas, o ba un y mae gryn lawer o'r

gweddiUion yn aros.

SYE'IA. [Aram.]

T

TAA'NACH, sedd un o fân freninoedd y Canaaneaid

a orchfygwyd gan Josua (xii. 21), trigoUon yr hon, fodd

bynag, a barhausant i gadw meddiant o honi (Jos. xvii.

11-13 ; Barn. i. 27, 28). Ymddengys ei bod yn gyfleu-

edig ' wrth ddyfroedd Megido ' (Barn. v. 19). Mae hi a

Megido yn cael eu henwi amryw weithiau gyd á'u gUydd,

fel pe na fuasent yn mhell oddiwrth eu gilydd. Mae Ue

a elwir Ta'annulc ar derfyn dehau-orUewinol gwastadedd

Esdraelon, yr hwn a ystyria Dr. Robinson yn ddiamheuol

yr hen Taanach. Ni chynwys ond ychydig deuluoedd

(Robinson, Bes. iii, 156).
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TA'BOR. 1. Mynydd enwog yn Mhalestina, yn rlian

ogledd-ddwyreiniol o wastadedd mawr Esdraelou. Fel

yr ymddengys o'r tu dehau-orllewinol edrych fel rhan o

gylch ; fel yr ymddengys o'r tu gogledd-orllewinol tuedda

yn fwy at ffurf cyfangorph bon-braff bigfain {cone) wedi

ei gwtogi. Mae y cyfrifon am ei uchder yn gwahaniaethu

yn fawr. Mae Dr. Robinson wedi cyfrif ei uchder uwch-

law y gwastadedd ynghylch 1000 o droedfeddi
;
golygai

Dr. Wilson fod hyn yn ormod o iyw 100 troedfedd. Mae
mesurau awyr-bwysawl Schubert yn ei wneud yn 1310 o

droedfeddi Paris ttwchlaw level y gwastadedd, a 1748

uwchlaw level y môr. Mae ei gopa wedi ei grynhoi, ac

efallai i gyd yn ugain minutes mewn amgylchedd ; ond
mae y pen priodol yn gynwysedig o wastadedd neu gawg
bychan hirgrwn prydferth, deuddeg neu bymtheg minute

wrth chwech neu wyth o led. Mae hwn wedi ei ara-

gylchu â haen o graig, rhan o ba un sydd yn orchudd-

iedig gan sylfeini a dadfeihau. Mae yr uwchdir hwn
wedi ei dew guddio gan Iwyni a byrwydd, tra y gorwedd

y cawg ei hun mewn glaswellt heb goed neu ddadfeiliau

Mae yr olygfa oddiar Fynydd Tabor yn eang a phryd-

M^NTnD TiBOR.

ferth iawn ; cyfansodda uu o'r golygfeydd gwychaf yn
Mhalestina. ' Mae yn anmhosibl i lygad dyn i ganfod
golygfa fwy hyfryd na hon. Ar y gogledd-orllewin can-

fyddwch yn y pellder Fôr y Canoldir ; ac o'ch cylch o

bob tu mae genych wastadedd eang a phrydferth Es-
draelon a Gahlea, y rhai a'ch cynysgaethant á golwg ar

gynifer o lefydd hynodfawr fel cyrchleoedd a gwyrthiau
.Mab Duw' (Maundrell, 115).

Enwir Mynydd Tabor amryw weithiau yn yr H. D.
Yma y darfu Deborah a Barac gasglu byddin yn flaenorol

i orchfygu lluoedd Jabin dan lywyddiad Sisera (Barn. iv.

6, 7, 14, 16). Y Psalmydd, gan gyfeirio efallai at ei

brydferthwch, a ddywed :
' Tabor a Hermon a lawen-

ychant yn dy enw' (Ps. lxxxix. 12). Nid yw yn cael ei

enwi o g^vbl yn y T. N. ; ond yn y bedwaredd ganrif fe

gyfododd tyb, yr hon a gynyddodd i draddodiad, sef mai
Tabor ydoedd golygfan gweddnewidiad ein Harglwydd,
ac y mae y traddodiad hwnw wedi cyrhaedd yr amser
presenol ; ond nid oes un mymryn o sylfaen i'r dybiaeth
hon—yn wir, mae gryn debygolrwydd yn ei herbyn.
Yn hir o flaen ac ar ol amser ein lachawdwr sefai dinas

gaerog ar gopa Mynydd Tabor; a chan y dywedir ddarfod
iddo gymeryd Pedr, lago, ac loan, i fynu i íynydd uchel
wrthynt eu hunain, nis gallesid cael y fath neillduedd ac

a arwyddai y geiriau hyn ar Fynydd Tabor, gan fod ei

gopa wedi ei goroni âg amddiffynfeydd a thai. Yra-
ddengys yr hanes am ein lachawdwr, o flaen ac ar ol ei

weddnewidiad, fel yn awgrymu yn hytrach y gallasai

fod wedi cymeryd lle ar ryw fynydd heb fod yn mhell
oddirth Cesarea Philippi (Robinson, lies. iii. 211, 215,

219, 222 ; Wilson, ii. 100, 102, 104).

2. Dinas berthynol i Iwyth Zabulon, yr hon a roddwyd
i'r Lefiaid (1 Cron. vi. 77). 3. Derwen (C. S., dyffryn)

Tabor, yn llwyth Benjarain, yn agos i Bethel (1 Sam. x. 3).

TAD. 1. Rhiant gwrrywaidd uniongyrchol plentyn
(Gen. ix. 18). 2. Taid, neu unrhyw gyndad arall, gan
nad pa mor bell yn ol, yn enwedig os gwnaed rhyw gyf-

amod â hwynt, neu os rhodded ryw addewid iddynt o

ryw fendithion i'w had. Yn yr ystyr yma yr oedd
Abraham, Isaac, a Jacob, ac eraiil, yn dadau i'r ludd-
ewon (Esa. li. 2 ; Jer. xxxv. 6, 18; loan iv. 20 ; viii. 53;

Heb. i. 1 ; Gen. xvii. 4). Gelwir Nebiichonosor yn dad
Belsassar (Dan. v. 2, 1 1, 1 8), a gelwir Belsassar yn fab

iddo (adn. 22); ond mae lle i feddwl mai iiid ei fab

ydoedd ;
gallasai, fodd bynag, fod yn wyr iddo o ochr ei

î'am. 3. Darganfyddwr celf, neu dduU o fyw ; hyffordd-

wyr eraiU mewn unrhyw gangen o wybodaetli. Yn yr
ystyr hyn yr oedd Jabal yn dad y sawl a drigent mewn
pebyll, a Jubal yn dad cerddorion (Gen. iv. 21, 22; Barn.

xvii. 10 ; xviii. 19 ; Diar. iv. 1). 4. Mae tad yn deitl o

barch; galwai gweision Naaman ef eu tad (2 Bren. v. 13);

geilw Jehoram a Joas Eliseus yn dad (2 Bren. vi. 21
;

xüi. 14). 5. Un fyddo yn cynghori yu gariadus, yn
gofalu, ac yn darbodi dros arall ; felly mae Duw yn dad
i'r amddifad (Ps. lxviii. 5). Yr oedd Joseph yn dad i

Pharaoh (Gen. xlv. 8); Job yn dad i'r tlodion (Job xxix.

16). Gelwir Duw yn Dad ein Harglwydd íesu Grist

(2 Cor. i. 3), fel yn arwyddo rhyw berthynas neillduol

âg ef Efe yw tad yr ysprydoedd^ goleuni, gogoniant, y
trugareddau, pob peth ; efe a greodd eneidiau -angelion

ac eneidiau dynion ; efe ydyw dechreuad a rhoddwr pob
goleuni, gogoniant, a bendith ; efe ydyw ffurfiwr a chyn-

naliwr pob peth (Heb. xii. 9 ; lago i. 17; Eph. i. 17; iv.

6 ; 2 Cor. i. 3). Efe ydyw tad pawb trwy greadigaeth,

diogelwch a Ilywodraeth ragluniaethol (Mal. ii. 10). Efe

ydyw tad y saint ; efe sydd yn eu cenedlu i'w ddelw ei

hun trwy ei air a'i yspryd, yn eu mabwysiadu i'w deulu,

yn gofalu yn dyner am danynt, yn darbodi drostynt; yn
eu diogelu, ac yn eu gwneud yn gydetifeddion â Christ

o'i etifeddiaeth nefol (Rhuf viii. 15-17). Gelwir Satan

yn dad dynion drwg ; efe ddygodd bechod i'r byd ; efe

sydd yn gwneud dynion yn gyffclyb iddo ei hun, gan eu

cyfarwyddo a'u cynghori yn eu ffyrdd drygionus (loan

viii 44). Abraham ydoedd tad y rhai a gredant; yr oedd
ef yn esampl enwog iddynt o fíydd ac ufudd-dod, ac y
maeut hwythau fel plant yn tebygoli iddo (Rhuf iv. 1 1

,

12). Gelwir rhieni naturiol yn dadau yn ol y cnawd,

megis y mae ein cyrph yn cael eu cenhedlu ganddynt
(Heb. xii. 9).

Nid ydym i alw neb yn dad ar y ddaiar ; nid ydym i

gydnabod neb ond Crist, a Duw ynddo ef, fel pen yr

eglwys, awdwr ein crefydd, ac arglwydd ein cydwybod
(Matt. xxiii. 9). Galw Ilygredigaeth yn dad i ni, a'r pryf
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yn fam ac yn chwaer, ydyw cydnabod yn ostyngedig ein

bod wedi hanu o'r llwch ; y dychwelwn iddo trwy lygr-

edigaeth ; ac y gallwn felly, o ran gwaeledd, arddel

perthynas â hwynt (Job xvii. 1 4). Huno gyd â'n tadau,

myned attynt, neu cael ein casglu attynt, ydyw marw fel

ein cyndeidau, a myned gyda hwynt i'r bedd, neu sefyllfa

wahanedig eneidiau (1 Bren. ii. 10, Barn. ii. 10). Weith-

iau darlunir tad yn nghyfraith, neu dad gwraig un, fel ei

dad ; felly Heli, yr hwn oedd dad yn nghyfraith Joseph

y saer, a ddarlunir fel ei dad (Luc iii. 23).

Mam. 1. Bennyw a esgorodd ar blentyn (Exod. ii. 8).

2. Mam anifail (Exod. xxiii. 19). Mae cymeriad mam
yn cael ei briodoli— 1. I unrliyw fennyw a fyddo o uwch
gradd o ran sefyllfa, doniau, neu ras, neu a ymddygo yn
dyner tuag at un. Yr oedd Deborah yn fam yn Israel

;

gyda tliynerwch ac urddas y barnodd, yr hyiîbrddodd, ac

y Uywodraethodd y bobl hyny (Barn. v. 7). Yr oedd

mam Ruftus yn fam i Paul ; darbododd yn garedig drosto

a gofalodd am dano (Rhuf xvi. 13), 2. At brifddinas

gwlad neu Iwyth ; ac yna mae trigolion, pentrefydd, neu
ddinasoedd llai yn cael eu galw yn ferched (Jer. i. 12;

2 Sam. XX. 19). Defnyddia y Groegiaid yr un ffigur

ymadrodd, fel y dangosir yn y gair nrìTpo-w6\i^ {m~'''ìP

7roXiç, y fam ddinas). 3. At yr eglwys ; mae hi yn rhydd,

a chwedi ei gwaredu oddiwrth gaethiwed seremoniau

;

ac y mae ei gwir aelodau yn rhydd oddiwrth ddeddf dor-

edig a chaethwasaeth pechod a Satan. Y mae hi oddi-

uchod, ac o ffurf a gogwyddiad wreiddiol nefolaidd, ac y
mae ymarweddiad ei gwir aelodau yn y nefoedd (Gal. iv,

26 ; Phil. iii. 30). 4. Rhufain ydyw mam putteiniaid a

ffieidd-dra y ddaiar ; mae y babaeth wrthgristionogol sydd
yno yn cynyrchu eilun-addoliaeth, putteindra, a phob
math arall o anwiredd (Dat. xvii, 5).

Mae breninoedd yn dadmaethod a breninesau yn fam-

maethod pan yr ymdrechont i ddefnyddio eu dylanwad i

gynorthwyo gwir grefydd (Esa. xlix. 23 ; lx. 16). Cer-

yddu troseddwyr fel tadau, mamau, brodyr, a chwiorydd,

ydyw gwneud hyny mewn dull gostyngedig, tyner, a
charedig (1 Tim. v. 1, 2).

TAD'MOR, neu Ta'mar, dinas a adeiladwyd yn dde-

chreuol gan Solomon, ydoedd yn gyfleuedig ar y gogledd-

ddwyrain i Damascus. Yn yr Ysgrythyrau gelwir hi

'Tadmor yn yr anialwch' (1 Bren. ix. 18; 2 Cron. viii. 4),

a dyna yr unig son sydd am dani. Arwyddai y gair

Hebi-aeg Tamar balmioydden ; ac oddiwrth hyny y der-

byniodd hi yr euw Palmyra—h.y., dinas y palmwydd.
Parha i dderbyn oddiwrth yr Arabiaid yr enw Thadmor
—esampl, yn mhlith amryw eraiU, o lefydd yn Mhalestina
yn cadw neu yn adfeddu eu henwau gwreiddiol. Ceir

palmwydd yn bresenol yn y gerddi o gylch y dref, ond
nid yu y fath amldra a warantai, fel y gwnaent unwaith,
i osod yr enw ar y 11 e.

Yr oedd Palmyra yn gjrfleuedig wrth odre cadwyn o

fryniau calch uchel, noeth a gwyn, fel pe wedi eu gor-

chuddio âg eira tragywyddol. Ar y dwyrain ac ar y
dehau y mae gwastadedd eang anial yn ymestyn hyd y
terfyn-gylch. Mae y teithiwr o'r gorllewin yn gyffredin

yn dynesu at y dadfeiliau trwy yr agoriad yn y myn-
yddau, a'r gwrthrych cyntaf a dyn ei sylw ydyw yr hen
gastell Saracenaidd a gorona bigyn unigol o ryw ychydig
bellder ar y Uaw aswy. Ar bob tu i'r ffordd cenfydd
nifer o feddau dyeithr twr-debyg, rhai bron yn berffaith,

ac eraill yn grugiau didrefu o ddadfeiliau, a chwedi eu
hadeiladu yn y dyffryn, ac ar hyd y llechweddi uwch
ben. Ar ol paso y rhan fwyaf o'r rhai hyn, cyrhaedda
esgyndir graddol, ac ymegyr ar unwaith o'i flaen holl

olygfa y dadfeiliau. Ymestynant oddiwrth odreuon y
rnynyddau yn groes i'r dyfíryn ar yr aswy, hyd nes
terfynir hwynt gan furiau uchel teml orwych yr Haul
yn union o'i flaen. Tarewir ef â syndod wrth ganfod eu
heangder dirfawr, ac nid Ilai eu hanghyfanedd-dra per-

ffaith. Mae can wyned a phleth-dyrch eira, ac ni welir

cymaint a phren, planigyn, neu wellten, neu un chwynyn
yn eu mysg. Ceir carneddau o feini dirfawr, rhodfeydd
diddos {porticoes) ardderchog, a cholofn-rengau {colon-

nades) hirion a phrydferth, yn gydgymysgedig â dadfeil-

iau drylliedig temlau a bwäau buddugoliaethus, ynghyd
â cholofnau beilchion a adeiladwyd er anrhydedd i'r

meirwon mawrion. Nid oes un arwydd o fywyd : mae
y cyfan yn llwm ac anghyfanedd, fel claddfan wedi cael

ei adael gan bawb (Porter, Damascus, i. 220),

Mae Pliny yr Jiynaf, yn y ganrif gyntaf, yn son am
Palmyra fel tref o gryn faintioli, yr hon, ynghyd a i thir-

iogaeth, a gyfansoddai werin-lywodraeth rhwng yr ymer-

odraethau lihufeinig a Pharthian. Yn y drydedd ganrif

gwisgodd Odenatus deitl brenin, ac ar ol ei farwolaeth

ef darfu i'w weddw Zenobia, yr hon a gyfenwodd ei hun
yn frenines y Dwyrain, deyrnasu dros y rhan fwyaf o

dalaethau dwyreiniol yr ymerodraeth Rufeinig. Gwnaeth
yr ymerawdwr Aureìian, fodd bynag, ymosod arni a'i

gorchfygu, gan ei chymeryd hi yn garchares, a'i chymeryd
i Rufain er mwyn addurno ei fuddugoliaeth. Er yr

wythfed ganrif mae hi wedi graddol syrthio i ddirywiad
;

ac y mae Abulfeda yn nechreu y bedwaredd ganrif ar

ddeg, yn son am dani fel pentref bychan, ond yn enwog
ar gyfrif ei dadfeiliau o adeiladau henafol a gorwych.

Mae y gweddillion hyn o orwychder adeiladol yn parhau

i fod yn wrthrychau edmygedd teithwyr, ac addefir nad
ydyw rhai Groeg a Rhufain i'w cydmaru âg eiddo

Palmyra. Mae yn amlwg, fodd bynag, nad ydynt i

gael eu dyddio can belled yn ol a dyddiau Solomon

;

mae yn eglur oddiwrth dduU yr adeiladwaith i'r prif

adeiladau gael eu cyfodi ar ol dechreuad y cyfnod

Cristionogol, gan taw y dull Corinthiaidd o wneud col-

ofnau sydd yn fíynu. Mae y Tadmor bresenol yn gyn-

wysedig o ychydig fythynod pridd truenus wedi eu

crugio yngbyd ar balmant o lechi mawrion gwastad yii

nghyntedd allanol Teml yr Haul (Rosen. Geog. ii. 247,

250). Gall y daiilenydd fyddo yn ewyUysio gweled dar-

luniad a phortreaid o'r gweddillion gorwych hyn o gelf

hynafol eu cael yn Wood a Dawkins, Euins of Palmyra,

\im,folio.
TAFARN, TAIR. [Appii Fforum.]
TAHAP'ANES (Jer. ii. 16), Ta'panhes (xliii. 7-9;

xlv. 1 ; xlvi. 14), Tehaph'nehes (Ezec. xxx. 18), dinas

berthynol i'r Aipht, yr hon a gyfieitha y Deg a Thriugain

yn Tá(pvrì, Táipmi. Ymddengys y cydunir yn gyffiedin

taw dyma Daphne, sef dinas gaerog ar gangen Pelusiac

y Nile. Dyma y íle yn yr Aipht y daeth yr luddewon
gwrthryfelgar dan lywyddiad Johanan, yn groes i gyng-

horion Jeremiah, ar y cyntaf pan yr ymneillduasant i'r

wlad hono ; a darfu i rai o honynt aros yma, tra yr aeth

eraiU i lefydd eraiU (Jer. xlii. ; xliii. 1-7 ; xlix. 1). Mae
Esaiah yn defnyddio y gair Hanes, yr hwn sydd yn
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gyfìredin wedi cael ei olygu fel talfyriad o'r geiriau uchod;

ond dealla Gesenius wrtho ' dinas bertliynol i'r Aipht

ganol, yn gyfleuedig ar ynys ar y gorllewin i'r Nile, ac

yn cael ei galw gan y Groegiaid Hieracleopolis, gynt yn

ddinas bertliynol i'r Aipht' (293, 861).

TAI. Mae tai yn y Dwyrain yn gwahaniaethu yn

fawr oddiwi-th ein tai ni. Yn yr Aipht ac yn y rhan

fwyaf o drefydd Palestiua, ar yr amser presenol, adeiladir

tai, nid o goed neu geryg, fel y gwnawn ni, ond o laid

wedi ei sychu fwy neu lai gan wres yr haul, neu o laid

wedi ei gymysgu â cheryg bychain crynion. GeUir

parotoi y defnydd hwn, ac y mae weithiau yn cael ei

barotoi yn y fath fodd ag i'w wneud yn galed a pharhaus

;

ond yn fwyaf cyífredin parotoir ef heb lawer o ofal, ac

yna mae'n frau ac yn malurio yn fuan, ac heb fod o fawr

ddiogelwch rhag yr elfenau neu law gormes. A dyna y
rheswm mae'n debygol am ddarluniad Ehphaz o ddynion

a ' drigant mewn tai o glai, y rhai sydd a'u sail mewn
pridd, y rhai a falurir yn gynt na gwyfyn' (Job iv. 19).

Mae gwlawogydd trymion a gwyntoedd uchel yn profi

yn niweidiol iawn i'r cyfryw dai, gan y gwnant yn aml
eu-cwbl ddinystrio. A dyma y rheswm dros gymhwys-
der cydmariaeth ein Harglwydd (Matt. vii. 24-27). Mae

y gwîawogydd mwy ffyrnig parhaol yn debygol iawn i

ryddhau y pridd sydd yn cyfansoddi y nen, ac i agor

Outer
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agenau trwy y rhai y rhed y dwfr, neu y dyfera i ganol

y t, yr hyn, wrth reswm, a brofir yn anghyfleus iawn.
Efallai taw hyn berodd i Solomon feddwl am y ddiareb
eithaf hysbys :

' Defni parhaus ar ddiwrnod gwlawog, a
gwraig anynad, cyfíelyb ydynt' (Diar. xxvii. 15)—h.y., y
maent yr un mor annyoddefol, a gyrant ddyn allan o'r

t, neu, os erys, gwnaiff ef yn eithaf anghysurus.
Torid mewn i dai yn y Dwyrain mewn ffordd wahanol

i'r un ddefnyddir yn y wlíid hon. Yr enw priodol ar y
cyfryw ddosparth yn y rhan hon o'r wlad fyddai, nid
tai-dorwyr, ond tai-gloddwyr. Y ffordd hawsaf iddynt
hwy i gael mynedfa i dai fuasai, nid gwthio neu hyrddio

y drws, neu bigo y clo, ond cloddio o dan y mur, yn
enwedig pan wedi ei adeiladu o glai. A dyna y rheswm
dros eiriau Job, pan yn son am y cyfryw bersonau :

' Yn
y tywyll y maent yn cloddio trwy dai, y rhai a nodasant.
iddynt eu hunain Hw dydd ; nid adwaenant hwy oleuni

'

(xxiv. 16). Gwehr gan hyny fod yr hen gyfieithwyr
Cymraeg wedi iawn ddeongh y gair yn Matt. vi. 19, tra
mae y rhai Saisonig wedi ei cholh hi yma. Yr un wedd
y ceir y C. C. yn yr adnod ganlynol, sef yn Matt. xxiv.

44 : 'A gwybyddwch hyn, pe gwybuasai gwr y t pa
wyhadwriaeth y deuai y Ueidr, efe a wyUasai, ac ni ad-
awsai gloddio ei d trwodd.'

O'r ystryd ni wehr dim yn nhai Palestina ond mur

noeth. NeiUduedd ydyw y nod sydd ganddynt mewn
golwg yn eu hoU drefniadau. Oddi mewn, y mae yn
gyffredin un neu ddau o gynteddau ysgwar, yn ol urddas
a chyfoetli y perchenogion. Yn nhai y cyfoethogion mae
rhai o'r ystafeUoedd yn orwych dros ben.

Yr oedd nenau y tai yn wastad, fel y maent yn bres-

enol yn y Dwyrain. Esgynai yr Hebreaid i'w penau,

rhodient arnynt, ac oddi arnynt gaUent weled pa beth
oedd yn myned yn mlaen yn ac ar dai eu cymydogion.
Rhodio yr oedd Dafydd ar nen ei d pan ganfu Bathseba
yn ymolchi, ac y rhoddodd ffoi'dd i'r brofedigaeth (2 Sam.
xi. 2). Pan dynodd Samson y t i lawr, yn yr hwn yr
oedd y Phihstiaid wedi ymgynuU i wledd-goffau y ffaith

eu bod wedi ei gymeryd yn garcharor, ' yr oedd ar y nen
ynghylch tair mil o wyr a gwragedd yn edrych tra yr
oedd Samson yn chwarae ' (Barn. xvi. 2 7). Ar nenau eu
tai y gwnai yr luddewon ' arogl-darthu i hoU lu y nef-

oedd, ac y tywaUtent ddiod-offrymau i dduwiau dyeithr

'

(Jer. xix. 13 ; Seph. i. 5). 'Pedr a aeth i fynu ar y t i

weddio ' (Act. x. 9). Mae yn debygol yr arferent gysgu
yn ystod gwres yr haf ar benau y tai (1 Sam. ix. 25, 26).

Mae Dr. Robinson yn coffhau hyn fel arferiad yn yr

amser presenol (iii. 32). Sonir am yr un joeth gan deith-

wyr eraiU (Harmer, Obs. i. 337).

Amgylchid peiiau y tai a mur-ganUaw, er rhwystro y
preswylwyr neu eraiU i syrthio oddi arnynt, a thrwy
hyny gael eu niweidio neu eu Uadd. Ehoddwyd gor-

chymyn pendant ar y matter hwn gan Moses i'r Israehaid

(Deut. xxii. 8). Mae yn debygol taw y mur-ganUaw yma
a dorwyd gan y bobl pan y goUyngasant i lawr i'r cyn-

tedd yn y gwaelod ' y claf o'r parlys ' (Marc ii. 4 ; Luc v.

19). Ar yr ochr nesaf i d cymydog yr oedd y mur-
ganUaw yn isel, fel, os byddai y tai nesaf yn agos ac o'r un
uchder, y geUid tramwy o un i'r UaU, ac yn y modd hyn
gaUesid dianc pan fyddai perygl. A dyma reswm dros

eiriau ein lachawdwr :
' Ond pan welwch chwi y ffieidd-

dra anghyfaneddol, yr hwn a ddywedwyd gan Daniel y
prophwyd, wedi ei osod Ue nis dyUd (y neb a ddarUeno,

deaUed), yna y rhai a fyddant yn Judea, ffoant i'r myn-
yddoedd ; a'r ueb a fyddo ar ben y t, na ddisgyned

i'r t, ac nac aed i mewn i gymeryd dim o'i d ' (Marc

xiii. 14, 15).

Yr oedd penau y tai wedi eu gwneud yn aml o bridd

a defnyddiau eraiU, neu taenid pridd neu raian dros y
cyfan. GaUai ghisweUt gan hyny dyfu ar benau y tai

;

ond gan fod y pridd yn deneu a thlawd, a chan fod pen

y t yn agored i ddylanwad haul poethawl, diflanai yn
fuan (2 Bren. xix. 26 ; Ps. cxxix. 6-8).

Yr ydym yn darUen am ' dai ifori' (1 Bren. xxii. 39 ;

Amos iii. 15), ac am 'balasau ifori,' wrth y rhai yn ddi-

amheu y dylem ddeaU, nid tai wedi eu hadeiladu o ifori,

ond tai wedi eu mawr addurno âg ef ; tai yr oedd Uawer o

ifori wedi ei osod ar hyd y muriau, neu mewn rhyw tìordd

araU (Harmer, Obs. i. 194).

TAL, iawn neu bwyth am weithredoedd da neu ddrwg
(Deut. xxxii. 35). Y tâl am y camddefnydd a wnai y
paganiaid o'u gwybodaeth naturiol, ac o'u gwrthgihad

gwii-foddol oddiwrth Dduw fel eu creawdwr a'u cynnal-

iwr, ydoedd eu gadael i'w nwydau annaturiol eu hunain

(Rhuf i. 27). Tâl neu bwyth yr luddewon am wneud
eilunod o'u seremoniau hyd nes gwrthod Crist, ydoedd i

Dduw wneud yr ordinhadau hyny yn achlysur i gynyrcliu
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eu calou-galedwch a'u dinystr (Rhuf. xi. 9). Gwobrwy
rasol gweithredoedd da y saint ydyw eu tâl (Heb. x. 35

;

xi. 2G).
_

TAL'ENT, yn ddechreuol pwysau, ac yn cael ei ddefn-

yddio yn neiUduol wrth bwyso aur ac arian ; ac yn gan-

lynol daeth i arwyddo arian o werth penodol. Gwahan-
iaethai pwysau y dalent mewn gwahanol wledydd, ac o

ganlyniad gwahaniaethai ei harian-werth hefyd ; a chyda

golwg ar y ddau beth mae cryn amrywiaeth yn y gwerth a

( )Sodid arni gaii wahanol ysgrifenwyr. Yma nid oes a wnel-

om ond â thalent yr Hebreaid ; ac ymddengys oddiwrth

Exod. xxxviii. 25, 26, lle cyfrifir 301,775 o siclau arian

yn werth 100 talent a 1175 dros ben, neu, mewn geiriau

eraill, fod 3000 o siclau yn ogyfwerth âg un talent. Dr.

Arbuthnot, yr hwn a gyfrifa y sicl yn ogyfwerth a 2s. 3fc,
a fwriodd werth y dalent arian yn 342p. 3s. 9c., a chyfrif

aiTr yn ol unwaith ar bymtheg ei werth (gan taw gwerth
hwnw yw 5s. yr wns, ac aur 4p.), bwriodd talent aur yn
5475p. Esgob Cumberland, yr hwn a gymer y sicl yn
ogyfwerth â 2s. 4^c., a fwria y dalent arian yn 353p. lls.

lOc, a'r dalent aur yn 5075p. 15s. 7c. ; ond yn gymaint
a bod hyn yn llawer llai na chyfrifiad Dr. Arbuthnot,

y mae yn rhaid fod ei brisiad o aur yn llawer is. Yn y
cyfrifiadau hyn a'r cyíFelyb mae ffynouellau pwysig o

amrywiaeth yn cyfodi oddiar y cyfrifiadau a wneid o

wei'th y sicl, ynghyd â gwerth aur ac arian yn yr hen
amserau pan eu cydmarer â rhai diweddar.

TAM'MUE, neu Tham'muz, y pedwerydd mis o'r

flwyddyn luddewig eglwysig neu santaidd, a'r ddegfed

o'r un wladol. Dechreuai, yn ol y rabbiniaid, gyda new-
ydd loer ein Mehefin ni ; ond yn ol Michaehs, ac eraiU

a'i canlynant, gyd âg un Gorphenaf Ar yr ail ddydd ar

bymtheg o'r mis ymprydia'r luddewon am y pechod a'r

gosb o wneud y llo aur. Yn ystod caethiwed Babilon

cadwent ympryd yn y mis hwn i wylofain oblegid dinystr

Jerusalera (Jei\ xxxix. 2 ; Zech. vüi. 19).

2. Tammuz, eihm-dduw y Syriaid a'r Pheniciaid, ac

yn cael ei alw hefyd yn Adonis, prydferthwch yr hwn a

gyfrifid mor berfí"aith fel y mae ei enw wedi dyfod yn
arwyddocaol o brydferthwch cyflawn. Adroddir ei hanes

yn wahanol gan wahanol ysgrifenwyr, ac y mae yn cyf-

ranogi yn fawr o gymeriad cudd-chwedleuawl {imjtìiolo-

gicat). Gwledd-goíì'heid am dano yn flyneddol yn Biblus,

ar forlan Syria, trwy gyflawni seremoniau appwyntiedig.

Yn ngwanwyn y flwyddyn, fel y sylwyd gan MaundreU,
mae yr afon Adonis, ar ol Ihfo mewn canlyniad i'r gwlaw-
ogydd trymion a'r eira toddedig, yn golchi lawr o'r myn-
yddoedd bridd coch, gan yr hwn y Ihwir ei ddyfroedd, a
chredai yr henafiaid taw gwaed Àdonis, yr hwn yr ad-

roddid iddo gael ei ladd gan faedd, ydoedd y Uiw coch.

Galarodd Gwener ar gyfrif ei farwolaeth yn y modd
dyfnaf, ac appwyntiodd wyl flyneddol er cofíadwriaeth

am hyny. Ar yr achlysuron hyn dyrchafai y bennywaid
eu galarleisiau o'i blegid, gan gwynfanu yn herwydd ei

farwolaeth yn y modd chwerwaf Dranoeth dywedid ei

fod wedi adfywio ac esgyn i'r nefoedd ; ac yn awr llawen-
haent, ac eilüent eu penau, a'r cyfryw na wnaent hyn, o'r

hyn Ueiaf yn Biblus, a orfodid i ymbutteinio ddiwrnod
cyfan â dyeithriaid, a chysegru eu helw i Wener. Ar y
dydd hwn perodd yr ofíeiriaid Phenicaidd i lythyr ddyfod
i'w porthladd mewn cwch wedi ei wneud o hesg papyrus,
fel pe o'r Aipht, gan arwyddo fod yr offeiriaid yno wedi

cael gafael yn Adonis yn fyw. Pan aeth y cwcli hwn mewn
i bortliladd Bibhis, dawnsiodd a bloeddiodd y bennywaid
fel personau wedi myned yn wallgof gan lawenydd. Yn
amser Ezeciel gwnai bennywaid luddewig gadw yr wyl
yma (Ezec. viii. 14). I'r dydd heddyw gwehr rhai olion

o'r wallgof-wyl hon yn Syria.

TAN, ehën eithaf adnabyddus, yn cynyrchu gwres a

goleuni. Mae y cyfeiriadau atto yn yr Ysgrythyrau yn
aml iawn ; oiid gan fod eu hystyr yn gyffredin yn eghir,

nid oes un angen am roddi un esponiad arnynt.

Wrth ' dân Duw a ddisgynodd o'r nefoedd, ac a losg-

odd ddefaid a gweision Job,' y mae i ni ddeall ystorm o

feUt a tharanau. Nid oes un angen tybied fod dim yn
wyrthiol yn y peth. Er yr ymddengys fod yr ymadrocld-

ion ' tân oddiwrth yr Arglwydd,' a ' thân o'r nefoedd,' yn
cyfeirio yn gyffredin at gyfryngiadau gwyrthiol, etto

gaUai mai meUt, hyd yn od yn yr amgylchiadau hyny,

oeddynt yr off'erynau ddefnyddid, tra mewn rhai am-
gylchiadau gaU fod yn anhawdd penderfynu pa un a oedd

y dygwyddiadau yn wyrthiol neu ynte yn unig (Exod.

ix. 23; Num. xi. 1-3; xvi. 35; 2 Bren. i. 10, 12; Ps.

xclvii. 3, 4).

Wrth gysegru y tabernacl daeth tân allan oddi ger

bron yr Arglwydd, ac a ysodd y poeth-otfrwm ar yr

allor ; ac oblegid i ' Nadab ac Abihu offrymu tân dyeithr'

(h.y., cyffredin) 'ger bron yr Arglwydd, yr hwn ni or-

chymynasai efe iddynt, daeth tân allan oddi ger bron yr

Arglwydd, ac a'u difaodd hwynt, a buant feirw ger bron

yr Arglwydd' (Lef ix. 24; x. 1, 2). Golygh- yn g^^-

ffredin i'r tân santaidd ' a ddaeth allan oddi ger bron yr

Arglwydd ' ar amser cysegriad y babell, gael ei gadw gan
yr offeiriaid, gan y cai ei borthi â thanwydd beunyddiol

ar yr allor bres, ac mai oddiwrtho ef y cymerid yr hoU
dân angenrheidlol er Uosgi y gwahanol aberthau. Pa un
a'i coUwyd cyn i'r deml gael ei hadeiladu (gwel 1 Cron.

xxi. 26), neu a gafodd y pryd hwnw ond yn unig ei

adnewyddu, ni ddywedir ; ond, fodd bynag, ar amser

cysegriad y deml, ' wedi gorphen o Solomon weddio, tân

a ddisgynodd o'r nefoedd, ac a ysodd y poeth-offrwra a'r

ebyrth ; a gogoniant yr Arglwydd a lanwodd yt (2 Cron.

vii. 1). Pa cyhyd y cafodd ei gadw sydd anhysbys; ond
ni chredir y ceid y tân santaidd yn yr ail deml a adeil-

adwyd ar ol caethiwed Babilon, a bod yn ofynol ar ol

hyny i ddefnyddio tân cyffredin ar gyfer yr ebyrth.

Yr oedd Canaan, fel y mae yn ddigon hysbys, o'r hyn
Ueiaf mewn rhai parthau, yn wlad Ue yr oedd daiar-losg-

feydd wedi cymeryd Ue ; ac y mae yn debygol fod cyfeir-

iadau yn yr Ysgrythyrau at dânau daiai'-losgfeydd, megis

yn Exod. xix. 18 ; Deut. iv. 11 ; Heb. xii. 18 ; Deut.

xxxii. 22 ; Nah. i. 5, 6.

TANWYDD. Y tanwydd ddefnyddid gan yr Hebre-

aid i bobi. eu bara ac i gogino eu bwyd, ac i gyflawni

gorchwylion teuluaidd eraiU, ydoedd drain (Preg. vii. 6),

corsenau blodau (Matt. vi. 30), byrwydd (Ps. cxx. 4),

coed o bob math (Esa. xUv. 14-16), ac yn gyô'redin, fel

defnyddiau diffael, tail gwartheg, ceffylau, asynod, neu
gamelod. Er mwyn dangos y dirfawr dlodi i ba un y
darostyngwyd yr luddewon, gorchymynwyd i Ezeciel i

danio y teisenau a bobasai â thail tom dyn ; a phan
amlygodd y prophwyd ei wrthwynebrwydd i hyn, cafodd

ganiatad i ddefnyddio biswail gwartheg yn ei le. Gall

hyn ymddangos i ni yn orchymyn beîus iawn ; ond hyd
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y dydd heddyw mae biswail gwartheg yn danwydd cy-

flíredin iawn yn y Dwyrain. ymddengys y sychir ef yn
gyntaf, a phan wedi ei sychu, dywedir y gwna danwydd
da iawn.

TARIAN, ASTALCH. Dernyn o arfogaeth ddiffynol

ydoedd yr astalch neu darian, yn cael ei ddal yn y llaw

aswy, i droi ffwrdd ergyd saethau, cleddyf, neu waewffon,

pa le bynag y bygythient daro. Y defnyddiau mwyaf
cyffredin o ba rai y gwneid tariauau oedd darnau crynion

o bren, a haenau o groen eidion neu ledr drostynt ; ond

weithiau gwneid hwynt o aur, pres, neu y cyffelyb fetel-

oedd. Arferai gorchfygwyr grogi y prif darianau a gy-

merent oddiar eu gelynion mewn tyrau, ueu demlau, fel

arwyddluri o fuddugoliaeth. Yr oedd 1000 o darianau

wedi eu crogi yn uhwr Dafydd (Can. iv. 4). Gwnaeth
Solomon 200 o darianau mawr a 300 o rai bychain o aur

pwyedig, ac a'u crogodd yn nh coed Libanus. Y rhai

hyn a gariwyd ymaith gan Sisac ; a gwnaeth liehoboam

rai eraiU o bres yn eu lle hwynt (1 Bren. x. 16, 17 ; xiv.

26, 27). Yr oedd gwahaniaeth, mae'n debygol, rhwng
yr astalch a'r darian, gan yr enwir hwynt weithiau yu
nghyd (Ps. xxxv. 2; xci. 4; Jer. xlvi. 3; Ezec. xxiii. 24);

ond yn mha beth yr oedd yn gynwysedig nid ydym yn
gwybod.

TAE,'SIS, un o feibion Jafan, ac wyron Japheth. Ceir

ei enw yn llechres disgyuyddion Noah, ' o'r rhai y rhan-

wyd ynysoedd y cenedioedd yn eu gwledydd ' (Gen. x.

4, 5), ac wrth ynysoedd yma y mae i ni ddeall, nid yu
unig yr hyn alwn ni yn ynysoedd, ond gwledydd, y rhai,

yn eu perthynas a Chanaan, oeddynt gyfleuedig tu hwnt
i'r môr. [Ynysoedd.]

Cyíarfÿddir â'r enw Tarsis yn aml yn yr H. D. fel enw
dinas neu ran o wlad, a hyny mewn canlyniad i'r ffaith

ddarfod iddi gael ei phobli gan wyr Japheth neu ei deulu;

ac er fod llawer o ddadleu wedi bod mewn perthynas i'w

sefyllfan, a bod hyd yn od dybiaeth fod rhagor nag un
Tarsis yn yr hen amser, ymddengys yn awr y cydunir i

gyfyngu yr enw i ddinas neu ran o wlad yn Spahi,

gwladfa a masnachle blodeuog iawn o eiddo y Pheniciaid

ar y gorllewin i Gulfor Gibraltar, yn agos i enau yr afon

Boetis, a Guadalquivir yr amser presenol. Dywed Ezeciel

yn ei alarnad am Tyrus :
' Tarsis oedd dy farchnadyddes

oherwydd amldra pob golud ; âg arian, haiarn, alcam, a

plwm, y marchnatasant yn dy ffeiriau' (xxvii. 12). Yr
oedd Spain yn enwog yn yr hen amseroedd am ei mwnau
arian toraethog ; yr oedd'ganddi hefyd fwnau haiarn,

phlwm, ac alcam ; a dygid y metel olaf gan y Pheniciaid

o Gernyw i Spain ; ac nid yw yn anhebyg na allasai

•Tartessus fod y Ue o'r hwn y trosglwyddid ef i Tyrus.

Mae yr adnod yn gwbl gymhwysiadol at y man hwnw.
Dywed y prophwyd Esaiah wrth ragfynegi dymchweliad
Tyrus :

' Baich Tyrus. Llongau Tarsis, udwch ; canys

anrheithiwyd hi, fel nad oes na th, na chyntedd ; o dir

Chittim y datguddiwyd iddynt' (xxiii. 1). Adnod 6:
' Ewch trosodd i Tarsis ; udwch, preswylwyr yr ynys '

—

h.y., Tyrus. Aduod 10: ' Dos trwy dy wlad fel afon,

O ferch Tarsis ; nid oes nerth mwyach.' Adnod 1 4 :

' Llongau Tarsis, udwch ; canys anrheithiwyd eich nerth.'

Mae yr annerchiadau olynol hyn yn arwyddo yr arferai

fodoli gysylltiad agos rhwng Tyrus a Tarsis, y fath ag
allasai yn naturiol fod rhwng Tyrus a Tartessus : gwnai
y coffa am Chittim, yr hwn a ddeallir yn gyffredin fel

yn arwyddo gwledydd a dinasoedd ar lanau Môr y Can-
oldir, awgrymu fod Tarsis yn agos iddynt ; ac ymddengys

y geiriau ' ewcli drosodd i Tarsis ' fel yn arwyddo fod y
iordaith yn un dra uniongyrch, a'i bod o fewn pellder

cymhedrol oddiwrth Tyrus; a gwna'yr hoU amgylchiadau
hyn gydnno â Tartessus yu Spain. 'A gwynt y dwyi-ain

y drylii longau y môr' (Tarsis), medd y Psahnydd (Ps.

xlviii. 7). Mae ý geiriau hyn yn dangos cynefindra â'r

gwyntoedd a ffynent ar y moroedd a deithid gan longau
Tarsis—cyneflndra ag y gellid yn naturiol dybied a feddid
gan breswylwyr Palestina mewn perthynas i'r gwyntoedd
a íîynent ar Fôr y Canoldir, er nad â gwyntoedd mewn
parthau eraill o'r byd. Yn awr, mae yr euroclydon, y
gwynt gan yr hwn y cafodd Paul wrth Ibrdwyo i Ptufain

ei chwythu i lawr ac i fynu ar hyd Fôr y Cauoldir, ac y
Uongddrylliwyd efyn y diwedd ar ynys Malta, yn chwythu
yn mhob cyfeiryd o'r gogledd-ddwyrain i'r dehau-ddwy-
rain, ac yn atteb i ddarluniad y Psalmydd (gwel hefyd
Ezec. xxvii. 26). Ni chawn gyfeirio ond at un adnod
arall :

' Breninoedd Tarsis a'r ynysoedd a dalant anrheg

;

breninoedd Sheba a Seba a ddygant rodd' (lxxii. 10).

Yma gwneir cysylltu ' yr ynysoedd,' sef y gwledydd ar

lan Môr y Canoldir. Àmcan y Psalmydd ydoedd dar-

lunio cyffredinolrwydd teyrnas y Messiah, a gwneir hyny

.

trwy son am ' Tarsis a'r ynysoedd ' yn y gorllewin pell, a
' Sheba a Seba ' yn y dwyrain pell ; ac, fel nas gallai fod

un amheuaeth ar y matter, ychwanegir yn unioiigyrchol

:

'lë, yr hoU freninoedd a ymgrymant iddo, yr hoU genedl-

oedd a'i gwasanaethant ef' Ar ol darllen yr adnodau
hyn nid oes un amheuaeth yn ein meddwl ni taw wrth
Tarsis y mae i ni ddeall Tartessus yn Spain.

Mae rhai yn golygu taw Tarsus yn Cilicia, a Ue gen-
edigaeth Paul, ydyw Tarsis yr Ysgrythyr. Cadarnheir
hwynt yn y dyb hon gan awdurdod Josephus, yr hwn a

ddywed i Jonah i fordwyo i Tarsus yn Cilicia {Anü'ç. ix.

10. 2), ac íelly mae'n rhaid taw y ddinas hono a ddeaUai efe

wrth Tarsis ; ond ar fatteriou o'r fath yma, nid yw Jo-

sephus bob amser i gael ei gyfrif yn awdurdod ; ac y mae
yr adnodau sydd wedi cael eu coffa eisoes yn cyduno yn
well â Tartessus yn Spain na Tarsus yn Cilicia. Mae
mordaith Jonah o Joppa, yr hon oedd yn gyfleuedig ar

Fôr y Canoldir, fodd bynag, yn dangos y gorweddai y
Tarsis i ba un y cynygai efe fyned tua'r gorllewin ; ond
mae yr amgylchiad y gwnai trwy hyny ' ffoi o wydd yr

Arglwydd' (Jonah i. 3), gyduno yn well â Tartessus yn
Spain, yr hwn a ystyrid fel yn gorwedd tua phen draw

y byd, nac â Tarsus yn Cilicia, yr hon oedd yn gydniar-

iaethol wrth law. Nid yw yn auhebyg nad yr eurocly-

don ydoedd yr ystorm gan yr hon y cafodd ei oddiweddyd.

Ond tyb fy cyffredin yw, fod Tarsus yn gyfleuedig

yn y dwyraiu, ac mae y fíbrdd i gyrhaedd y Ue ydoedd
cychwyn o Ezion-gaber ar gangen ddwyreiniol y Môr
Coch. Yn 2 Cron. xx. 35, 36, yr ydym yn darlleu : 'Je-

hosaphat brenin Judah a ymgyíeiUachodd âg Ahaziah

brenin Israel i wneuthur llongau i fyned i Tarsis ; a

gwnaethant y Uongau yn Ezion-gaber
;

' orid yn 1 Bren.

xxii. 48 dywedir, ac yn amlwg mewu cyfeiriad at yr un
fordaith :

' Jehosaphat a wnaeth longau môr ' (Tarsis) ' i

fyned i Opliir am aur ; ond nid aethant, canys y Uongau
a ddrylliwyd yn Ezion-gaber.' Gyda golwg ar y geiriau

'Uongau Tarsis' y rhai a geir yn yr adnod hon ac adnodau

eraiU, dywedir nad arwyddant o angenrheidrwydd lougau
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yii mordwyo i neu o Tarsis ; gallant gael eu cymeryd
fel darluniad o longau marsiandiaeth, llongau mawrion,
llongau o ííurf-wneutluiriad neiUduol, er yn hwylio i

wledydd eraill. Ond yr hyn sydd o fwy pwys, mae
anghydundeb rhwng y ddwy adnod. Yn Croniclau dy-

wedir fod y fordaith i Tarsis ; yn Breninoedd i Opldr.

Mae yn rhaid gaji hyny i ni ddewis rhyngddynt, a chan

fod ysgrif y Croniclau yn llai dibynadwy nag un y Bren-

inoedd, a chan fod genym broflon penderfynol fod Tarsis

ar y gorllewin i Ganaan, yr ydym yn barnu y dylid rhoddi

y flaenoriaeth i'r darlleniad yn Breninoedd, sef Opldr—
casgHad ac sydd yn mhellach yn cael ei gadai-nhau gan

y ffaith taw mordaith am aur ydoedd
; gan fod Ophir yn

hynod enwog am aur, tra yr oedd Tarsis, er fod aur yno
hefyd, yn hynod enwog am arian (Jer. x. 9), a'r iin

wedd Tartessus.

Mae genym amryw hanesion yn Llyfr y Breninoedd
am fordeithiau a gymerwyd gan Solomon. Yn ol yr hanes

cyntaf, hwyliodd y Uong o Ezion-gaber ar lan y Môr
Coch (h.y., ei gangen ddwyreiniol), a hwy a ddygasant
aur o Opldr (1 Bren. ix. 28). Yn ol yr ail hanes, hwy a
ddygasant aur o Opldr hefyd (x. 11). Yn 2 Cron. viii.

18 a ix. 10 mae yr hanesion i'r un perwyl. Ni cheir yr
enw Tarsis yn yr un o honynt, îelly nid ydynt yn taflu un
goleuni ar y cwestiwn pa le yr oedd Tarsis yn gyfleuedig.
Ceir ef, fodd bynag, yn y trydydd hanes, yn y Brenin-
oedd a'r Croniclau. Yn 1 Bren. x. 22 yr ydym yn darllen

:

'Llongau Tarsis oedd gan y brenin ar y môr, gyda llongau
Hiram : unwaith yn y tair blynedd y deuai Uongau Tar-
sis, yn dwyn aur, ac arian, ac ifori, ac epaod, a pheunod.'
Yn 2 Cron. ix. 21 dywedir: 'Canys llongau y brenin oedd
yn myned i Tarsis gyda gweision Hiram : imwaith yn y
tair blynedd y deuai llongau Tarsis yn dwyn aur, ac
arian, ac ifori, ac epaod, a plieunod.' Mae y ddwy adnod
yn cyfeirio yn eglur at yr \m fordaith neu fíeithiau. Yn
awr, yn Llyfr y Breninoedd ni ddywedir i ba le yr oeddid

yn mordeithio : yr unig amlygiad o hyny ydyw yr ymad-
rodd ' llongau Tarsis

;

' ond gallai hon oddef y deongliad
ydym eisoes wedi roddi ami. Yn Llyfr y Croniclau, yn
wir, fe ddywedir i'r ' Ilongau fyned i Tarsis

;

' ond mae y
ddwy adnod o ran sylwedd mor debyg i'w gilydd, tra

etto y gwahaniaethant mewn perthynas i'r pwynt neill-

duol hyn, fel mae Ile i amheu pa un o'r copiau sydd yn
gywir. Ymddengys felly fod y dybiaeth fod Tarsis, neu
Darsis o leiaf (os oedd mwy nag un), yn y dwyrain, yn
gorphwys bron yn gyfangwbl ar ddwy adnod yn Llyfr y
Croniclau mewn perthynas i longau Solomon a Jehosa-
phat, tra mae y copi {text) yn amheus. Nid oes gan hyny
un rheswm priodol a digonol dros ddal y dyb yma ; a
gallwn ymfoddloni ar y golygiad taw Tartessus yn Spain
ydoedd Tarsis.

TAPt'SUS, prifddinas Cilicia, cyfleuedig mewn dyfìiiyn
ffrwythlon ar lan yr afon Cydnus, ychydig fiUtiroedd o'r

môr. Dywed Strabo, y daiarydcíwr Groegaidd, yr hwn

a flagurai yn nechreu y ganrif gyntaf, iddi gael ei hadeil-

adu gan Sardanapalus, a'i bod yn mhob peth perthynol i

philosophi ac addysg gyffredinol yn fwy enwog nag hyd
yn od Atheii neu AIexandria. Oddiwrth ei ddarluniad

ef ymddengys taw Groegaidd ydoedd o ran hanfodion ei

chymeriad, gan y siaredid yr iaith Roeg, ac y gwrteithid

ei Ilenyddiaeth ynddi. Ond gwnaem gamsyniad pe tyb-

iem fod poblogaeth gyffredinol y dalaeth o darddiad

Groegaidd neu y gwnaent siarad yr iaith Roeg. Mae
yn rhaid i ni yn hytrach synied am Tarsis—megis Brest

yn Llydaw neu Toulon yn Provence—fel dinas Ue y
siaredir ac yr ysgrifenir iaith coethiad {refinement) yn
nghanol poblogaeth anwaraidd, y rhai a arferant iaith

wahanol ac heb feddu un Ilenyddiaeth o'u heiddo eu

hunain (Conybeare, i. 24).

Yr oedd Tarsus yn enwog fel lle genedigaeth Paul yr

apostol, a dywed nad un 'anenwog' ydoedd. Yn amser
Strabo yr oedd yn sedd Ilenyddiaeth, nid Groegaidd yn

68
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unig, ond luddewig hefyd. Yr oedd gan Gamaliel, un o

rabbiniaid enwocaí' yr amser hwnw, ysgol yno,' ac yn

mhlith ei ysgoleigion yr ocdd ' Saul o Tarsus,' p- liwn ei

hun a ddywed wrthym iddo gael ei feithrin Avrth draed

y dysgawdwr enwog hwnw, 'a'i athrawiaethu yn ol man-

ylaf gyfraith y tadau ' {xxii. 3). Yr oedd felly wedi _ei

gymhwyso, trwy ei wybodaetli o lenyddiaeth y Groegiaid

a'r luddewon, ar gyfer y gwaith mawr at yr hwn y cawsai

ei alw. Nid yw yn anheilwng o sylw ddarfod i'r brodyr,

pan y ceisiodd y Groegiaid ei ladd ar ei ymweUad â

Jerusalem wedi iddo gael troedigaeth, ei ddanfon i Tarsus,

ei ddinas enedigol (ix. 29, 30); ac ymddengys iddo aros

yno gryn amser (xi. 25, 26). Ar ol cyfarfod â'r aijostolion

a'r brodyr yn Jerusalem, er mwyn penderfynu cwestiwn

enwaediad dychweledigion oddiwi-th y cenedloedd, ni

gawn Paul yn cael ei anfon drachefn i Syria a Cilicia i

hysbysu y penderfyniad oeddid wedi ei gyrhaedd ar y
pwnc ; ac ni a i cawn ef yn ' myned trwy Syria a Cilicia

gan gadarnhau yr eglwysi' (xv. 22, 23, 41). Mae yn
hyfryd gweled gwlad a dinas enedigol Paul yn mwynhau
rhan mor helaeth o'i lafur boreuol. Yr oedd hyn mewn
cwbl gydgordiad a chymeriad y gwr mawr-feddwl hwnw,
oblegid gellir yn hawdd dybied y teimlai ddyddordeb
arbenig yn ei gydwladwyr ei hun, gan nad pa un ai

luddewon neu genedloedd, ac y mawr bryderai ynghylch

eu iachawdwriaeth (Rhuf. ix. 1-5).

Yn amser Abulfeda, yr hwn a flagui'ai yn niwedd y
drydedd ganrif ar ddeg a dechreuad y bedwaredd ar ddeg,

yr oedd Tarsus yn dref fawr, amgylchynedig gan ddau
fur, ac yr oedd yn nwylaw y Cristionogion Armenaidd.
Nid yw hi yn awr ond ti'ef fechan ddadfeihedig, ac yn
cael ei thrigianu gan Dyrciaid, Groegiaid, ac Armeniaid.
Nid oes ond ychydig weddiUion o un pwys o bethau
hynafol, gan i'r rhei'ny gael eu dinystrio neu eu defnyddio
i adeiladu tai newyddion {Bih. Sac. viii. 876).

TAII'TAC, eilun perthynol i'r Afiaid, ond nid oes

wybodaeth pa fath un ydoedd (2 Bren. xvii. 31).

TAR'TAN a ystyrir yn gyffredin ydoedd enw un o

swyddogion Sennacherib brenin Assyria (2 Bren. xviii.

17 ; Esa. xx. 1) ; ond yn ol Layard nid cyfenw ydoedd :

' Tartan,' medd ef, ' yr ydym yn awr yn gael allan oddi-
wrth yr argrapliau, ydoedd ddim ond teitl cyffredin

Uywydd byddinoedd Assyria ' (Layard, Nin. and Bah. 1 48).

TE'BETH, neu The'bet, y degfed mis o'r flwyddyn
luddewig eglwysig, a'r pedwerydd o'r un wledig. Diw-
eddai a dechreuai, yn ol y rabbiniaid, gyda newydd loer
ein Rhagfyr ni ; ond yn ol Michaehs, ac eraill a'i canlyn-
ant, gyd âg un lonawr. Ar y degfed dydd o'r mis hwn

,
cadwai yr luddewon ympryd ar gÿfrif cyfieithiad y
ddeddf i'r Groeg ; ar y degfed, ympryd oblegid gwarchae
Jerusalem gati y Caldeaid (2 Bren. xxv. 1); ar yr wyth-
fed ar hugain, gwyl gorfoledd ar gyfrif bwrw allan y
Saduceaid o'r Sanhedrim, Ue, dan Jannseus, y meddent
bron yr holl awdurdod.
TECO'AH, dinas ynghylch deuddeg milltir ar y dehau
Jerusalem, ac yu agos i'r hon yr oedd diffaethwch a

gyrhaeddai bron hyd at y Môr Marw. Darfu gwraig
weddw o'r Ue hwn berswadio Dafydd i alw Absalom yn
01 (2 Sam. xiv. 1-20). Gwnaeth Rehoboam ei hadgy-
weirioa'i chadarnhau (2 Cron. xi. 6). Yn agos iddi y
darfu i elynion Jehosaphat ddinystrio eu gilydd (2 Cron.
XX. 20-25). Bugail ynddi oedd Amos y prophwyd (Amos

i. 1). Iddi hi y darfu Jonathan y Maccabead giUo rhao-

Bacchides y cadfridog Syriaidd, gan nad oedd ond un
mynedfa i'r ddinas. Cuddia dadfeiUau Tecoah vn awr
tua phedair neu bump acre. Maent yn gynwysedig gan
mwyaf o sylfeini tai, wedi eu hadeiladu o geryg ysgwar,
a rliai o honynt wedi eu heveUo. Yr oedd yn bodoU yn
amser Rhyfeloedd y Groes, ac nis gwyddir dim yn awr
am yr amser ei gadawyd. Gelwir hi yn awr Tecua
(Robinson, Ees. ii. 182, 184).

TEITHIAU YR ISRAELIAID YN YR ANIAL-
WCH. Yn O.B. 2513, yn ol yr amseryddiaeth cyffredin,

yr ymadawodd meibion Israel o'r Aipht, gyd â'r bwriad
fyned i Ganaan, y wlad a addawsid i'w tadau. Yr

oeddynt yn gynwysedig o 603,550 o wyr o ugain oed ac
uchod, heblaw Uwyth Lefi (Exod. xii. 37, 38; xxxvii. 36;
Num. i. 1, 3, 44-49). Nis geUir cyfrif y bennywaid yn
Uai mewn rhifedi ; ac os at y rhai hyn yr ychwanegir y
plant dan ugain oed, ac hefyd y Lefiaid, gwnai y cyfanrif

i fynu gryn lawer uwchlaw 2,000,000, heblaw 'y bobl
gymysg lawer a aethant i fynu hefyd gyda hwynt ; defaid
hefyd a gwartheg, sef da lawer iawn.' Cychwynasant i'w

taith o Rameses ; ond pa un ai o ran o wlad neu ddinas
o'r enw hyn nis geUir penderfynu, na chwaith sefyU-
fan yr olaf, nac liefyd sefyUfan y manau eraUl a enwir
ar eu taith tua'r Môr Coch, Succoth, ' Ethan yn nghwr
yr anialwch,' neu ' Pihahiroth, rhwng Migdol a'r môr, o

flaen Baal-Sephon.' Mae y ffyrdd a ddangosir yn gy-
ffredin ar y mapau yn gyfangwbl heb awdurdod drostynt.

EfaUai taw trefydd, neu orsafon, oeddynt ar y ffordd i

ben y Môr Coch ; er na wyddis dim yn awr am ddim o'ii

hoUon, ni ddylai hyny ddim ein synu, jjan ystyriom pa
fodd y mae tywod yr anialwch yn symud hwnt ac yma,
gan yn aml gymeryd meddiant o dir newydd, aó efaUai

guddio trefydd a phentrefi, ac hyd yn od eu sefyUfanau.

Pan gychwynodd Israel o'r Aiplit, 'yr Arglwydd a
aeth o'u blaen hwynt y dydd mewn colofn o niwl, i'w

harwain ar y ffordd ; a'r nos mewn colofn o dân, i oleuo

iddynt' (Exod. xiii. 21); a phan y darfu í'r Aiphtiaid yru
ar eu hol, 'efe a ddaeth rhwng Uu yr Aiphtiaid a Uu
Israel ; ac yr ydoedd yn gwmwl ac yn dywyUwcli i'r

Aiphtiaid, ac yn goleuo y-nos i Israel ; ac ni nesaodd y
naiU at y Uall ar hyd y nos ' (xiv. 20).

Gyda golwg ar y raan yr aeth yr IsraeUaid trwy y
Môr Coch, nid yw yr Ysgiythyrau yn rhoddi i ni hys-

bysaeth neiUduol ; ac er y gaUasai foddio ein cywrein-

rwydd i wybod hyn, etto nid ydyw, rnewn gwirionedd, o

lawer o bwys. Digon i ni ydyw gwybod ffaith fawr y
wyrth. Gwna rhai, mae'n wir, esponio ffwrdd, neu o'r

hyn Ueiaf ddarostwng y wyrth ; ond mae eu hamcan-
dybiau yn syrthio yn fyr o iaith yr Ysgrythyr ar y
matter, tra y cyduna golygiadau y Uuaws yn gyfangwbl
â hi : 'A Moses a estynodd ei law ar y môr; a'r Arglwydd
a yrodd y môr yn ei ol, trwy ddwyrein-wynt cryf ar y
nos, ac a wnaeth y môr yn sychdir, a holltwyd y dyfroedd.

A meibion Israel a aethant trwy ganol y môr ar dir

sych ; a'r dyfroedd oedd yn fur iddynt o'r tu deliau ac d'r

tu aswy. A'r Aiphtiaid a erlidiasant, ac a ddaetliant ar
eu hol hwynt, sef hoU feirch Pharaoh, a'i gerbydau, a'i

farchogion i ganol y môr. A'r Argl^ydd a ddywedodd
wrth Moses, Estyn dy law ar y niôr, fel y dychwelo y
môr ar yr Aiphtiaid, ar eu cerbydau, ac ar eu marchogion.
A Moses a estynodd ei law ar y môr, a'r dyfroedd a
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ddycli^\'elasant, ac a orchuddiasant gerbydau, a march-

ogion, a holl fyddin Pharaoh, a'r rhai a ddaethant ar eu

hol hwynt i'r môr ; ni adawyd o honynt gymaint ag un.

Ond nieibion Israel a (jcrddasant ur dir sycìi yn nyhanol

y môì', a'r dyfroedd oedd yn fur iddynt, ar y llaw ddehau

'ac ar y Uai'o asmf (Exod. xiv. 21-23, 26-29),' Y cyfryw

ydyw yr hanes syml am y ííaith.

' Yna y canodd Moses a meibion Israel y gân hon i'r

Arglwydd : Canaf i'r Arglwydd ; canys gwnaeth yr Ar-

glwydd yn rhagorol iawn : efe a daflodd gerbydau Pha-

raoh a'i fyddin yn y môr ; ei gadbeniaid dewisol a fodd-

wyd yn y Môr Coch. Y dyfuderau a'u toisant hwy

;

disgynasant i'r gwaelod fel careg. Trwy gasgliad dy
ffroenau y casglwyd y dyfroedd. ynghyd

; y ffrydiau a

safasaìit fel j)eiitwr; y dyfnderau a geulasant yn nghanol

y môr. Ti a chwythaist â'th wynt
; y môr a'u todd

hwynt, soddasant fel plwm yn y dyfroedd cryfiün. Pwy
sydd debyg i ti, O Arglwydd, yn mhlith y duwiau %

Pwy fel tydi, yn ogoneddus mewn santeiddrwydd, yn
ofuadwy mewn moliant, yn gwneuthur rhyfeddodau ?

'

(xv. 1, 4, 5, 8, 10, 11). Barddoniaeth, yn ddiau, ydyw
hyn, a barddouiaeth odidog, hefyd ; ond etto mae yn
cadarnhau yr hanes syml, gan y rhaid, dan yr amgylch-
iadau yn mha rai ei canwyd, ei bod mewn cydgordiad

a'r gwirionedd.

Yn wir, nid oes efallai un ffaith yn hanes yr Israel-

iaid at ba un y mae cyfeiriad mynycliach yn cael ei

wneud yn yr H. D. na'u mynediad trwy y Môr Coch,

ac yn gyffredin fel esampl o'r gwaredigaethau mawrion
a wnaethai Duw dros ei bobl ; ac nid yw'r iaith a ddefn-

yddir un amser yn tueddu i ddarostwng a bychanu yr

amgylchiad fel y darlunir ef yn awr, ond y mae, o'r tu

arall, mewn perffaith gydsyniad âg ef.

Ni gyfaríÿddwn â chyfryngiad cyflelyb o eiddo Jeho-
fah ar ran yr Israeliaid pan, wrth fyned i Ganaan, yr
oeddynt i groesi yr lorddonen—-ffaith ag sydd yn esponio

ac yn cadarnhau cymeriad gwyrthiol eu mynediad trwy

y Môr Coch : 'A Josua a ddywedodd wrth feibion Israel,

Wele arch cyfamod Arglwydd yr holl ddaiar yn myned
o'ch blaen chwi i'r lorddonen ; a phan orphwyso traed yr
offeiriaid sydd yn dwyn arch- yr Arglwydd lor yn nyfr-

oedd yr lorddonen, yna dyfroedd yr lorddonen a dorir

ymaith oddiwrth y dyfroedd sydd yn disgyn oddi uchod,

hwy a safant yn bentwr. A phan ddaeth y i-hai oedd yn
dwyn yr arch hyd yr lorddonen, a gwlychu o draed yr
ofl'eiriaid oedd yn dwyn yr arch yn nghwr y dyfroedd
(aV lorddonen a lanwai dros ei glanau oU hoU ddyddiau y
cynhauaf), yna y dyfroedd, y rhai oedd yn disgyn oddi
ucliod, a safasant ; cyfodasant yn hentwr yn mhell iawn
oddiwrth y ddinas Adam, yr hon sydd o ystlys Saretan

;

ar dyfroedd sydd yn disgyn i fôr y rhos, sef ír môr héli,

a ddarfuant, uc a doricyd ymaith. Felly y bobl a aethant
drosodd ar gyfer Jericho. A'r offeiriaid, y rhai oeddynt
yn dwyn arch cyfamod yr Arglwydd, a safusant ur dir

sych, yn nghanol yr lorddonen, yn daclus ; a Ìaoll Israel yn
myned drosodd ar dir sych, nes darfod ir hoU genedlfyned
trwy yr lorddonen. A Josua a orchymynodd i'r offeir-

iaid, gan ddywedyd, Deuwch i fynu allan o'r lorddonen.
A phan ddaeth yr offeiriaid oedd yn dwyn arcli cyfamod
yr Arglwydd i fynu o'r lorddonen, a sengi o wadnau
traed yr offeiriaid ar y sychdir, yna dyjroedd yr lorddonen
a ddychwelasant {lo Ue, ac a aethant, megis cynt, dros ei

hoU geulanau' (Jos. iii. 9, 11, 13, 15-17; iv. 17, 18). Nid
oes dim lle i amheu jstyr yr hanes hwn.
Ar ol i'r Israeliaid gyrhaedd glan dwyreiniol y Môr

Coch, aethant rhag blaen ar eu taith, a thaith ddigon hir

a blinderus a di-odd hi allan. Yr oedd yr anialwcn trwy
ba un y pasent yn wahanol i anialdiroedd yr Aipht, y
rhai oeddynt gynwysedig gan mwyaf o dywod symudol.
Goror wyllt, greigog, fynyddig, ydoedd, hei3 ddim amryw-
iaeth ynddi ond yr hyn greid gan wadis, yn gynwysedig
weithiau o ddyffrynoedd, dwfi-redleoedd wedi sychu, neu
welyau rhaiadrau ; brydiau eraill o gul-gymoedd trwy y
rhai y gweithient eu ffordd flinderus. Mewn llawer o

fanau nid oedd ond ychydig blauigion gwasgaredig, neu
goedydd corachaidd. Priodol iawn y gellid ei gyfenwi
'yr anialwch mawr ac ofnadwy' (Deut. viii. 15).

Nis gellir penderfynu i sicrwydd nemawr o'r llefydd a
enwir gan Moses. Mae hyd yn od ein teithwyr mwyaf
gwybodus yn mhell o gydweled mewn perthynas iddynt.

Ar ol gadael y Môr Coch aethant allan i anialwch Sur,

ac ar ol teithio tridiau, heb ddim dwfr, daethant i Marah,
ond ' ni allent yfed y dyfroedd am eu bod yn chwerwon.'

Tuchanodd y bobl yn erbyn Moses oblegid hyn, a ' Moses
a waeddodd ar yr Arglwydd, a'r Arglwydd a ddangosodd
iddo bren, ac efe a' i bwriodd i'r dyfroedd, a'r dyfroedd a

bereiddiasaut ' (Exod. xv. 22-25). Ynghylch y pellder o

ddynodir gan daith tridiau y mae y ffynon Hawarah,
dyíi'oedd yr hon ydynt anhyfryd, gan eu bod yn hallt, a

thipyn yn chwerw ; a'r hon, er dyddiau Burckhardt, yr
hwn oedd y cyntaf a ddangosodd yn gywir ei sefyllfa,

sydd yn gyfíredin wedi cael ei haddef gan deithwyr fel

Marah yr Ysgrythyr. Lleinw gawg bychan, ynghylch
pum troedfedd o dryfesur a deunaw modfedd o ddyfnder.

Godardda y dwfr i ryw fesur trwy y tywod, gan adael ar

ei ol waelodyn calch. Enw drwg sydd iddi yn mhlith
yr Arabiaid, y rhai ni chaniatant yn aml i'w camelod
yfed o honi (Burckhardt, Trav. Syria, 472 ; Eobinson,

Res. i. 97, 105 ; Wilson, i. 170).

Oddeutu pump neu chwech milltir tu hwnt i Hawarah
mae y Wadi Gharandel, yr hon ydyw prif ddiodle yr
Arabiaid, a'r hon a dybir yn gyffredin ydoedd Elim,

gorsaf nesaf yr Israeliaid, 'lle yr oedd deuddeg ffynon

o ddwfr, a deg palmw^ydden a thriugain' (Exod. xv. 27).

Mae yma ffrwd o ddwfr a red o ffynon ynghylch gwaith
awr deithio yn uwch i'r lan ; a gellir cael ychwaneg o

ddwfr trwy gloddio yn y tywod. Yma hefyd y mae
nifer o balmwydd corachaidd, a thewlwyni o tarfas, heb-

law y planigion a geir yn hoU loadis yr anialwch. Yr
amgylchiadau hyn sydd wedi awgrymu taw y Ue yma
ydyw Elim yr Ysgrythyr. Mae ei agosrwydd at Marah
efallai yn rhyw gymaint o wrthwynebiad i'r dybiaeth

;

ac yn ganlynol tueddir rhai i edrych am Elim yn y Wadi
Wasseit, pump neu chwech mÜltir yn nes yn mlaen.

Yma hefyd y ceir cryn nifer o balmwydd, a dwfr gw^eddol

dda, a digonedd o hono, ond cloddio am dano yu y tywod
(Wilson, i. 161, 172, 174; Stewart, 72).

Ar ol gwersyllu ar lan y môr, daeth meibion Israel i

anialwch Sin, yr hwn sydd rhwng Elim a Sinai (Num.
xxxiii. 10, 11 ; Exod. xvi 1); ond gan na roddir dar-

luniad mwy neiUduol o'r fan, ni wyddis yn iawn pa le

yr ydoedd. Yma y tuchanasant yn erbyn Moses ac

Aaron o eisiau cig a bara ì'av bwytta. I osod teríyn ar

eu tuchan, danfonodd yr Arglwydd sofl-ieir yn gig, ac yu.
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fara fe roddes iddynt fanna i'w fwytta. Dyma ydoedd

dechreuad gwyrth y manua, a'r hwn a barhawyd iddynt

yn ystod y deugain mlynedd y buont yn crwydro yn yr

anialwch, ond yr hwn ddarfyddodd pan yr aethant i

mewn i Ganaan, 'a'r manna a beidiodd dranoeth wedi

iddynt fwytta o hen yd y wlad ; a manna ni chafodd

meibion Israel mwyach' (Exod. xvi. 1-35; Jos. v. 12).

y mae sylwedd sydd yn dyferu o'r tarfa, neu y tamarislc

mannifera, mewn canlyniad i frathiad trychfilyn o'r rhyw

Òoccu's, ac a ddisgyn yn ddyferyuau ar frigynau a dail y
pren sydd wedi syrthio ar a chuddio y ddaiar. Gelwir y
aylwedd hwn, yn ol Burckhardt, gan y Bedouins yn

mann, ac ettyb yn gywir i'r darluniad roddir o fanna yr

Ysgrythyr ; ond nis gall neb gydmaru ei hanes ef am
dano ar un rydd Moses am y manna ar yr hwn y bu yr

Israehaid byw yn ystod eu deugain mlynedd o grwydro,

heb deimlo y cwbl ddiíFyg cydundeb sydd rhyngddynt,

a'i fod yn methu yn hoUol ag esponio, neu yn hytrach

wneud tfwrdd â'r wyrth orfawr hono.

Ar ol gadael anialwch Sin, a gwersyllu yn olynol yn
Dophcat ac Alush, daeth yr Israeliaid i Eephidim ; ond

nid oes dim uelllduol i ddynodi y gwir fan. Ni sonir

am y Ue oud fel '

y graig yn Horeb
;

' ac yr oedd yn
ganlynol efallai yn agos i, neu yn rhau o, Fynydd Horeb.

Yma y darfu iddynt drachefn rwgnach yn erbyn Moses,

ac yr oeddynt ' bron yn barod i labyddio Moses,' oblegid

nad ydoedd yno ddim dwfr i'w diodi h'wynt a'u hanifeil-

iaid. 'A dywedodd yr Arglwydd wrth Moses, Cerdda o

flaen y bobl, a chymer gyda thi o henuriaid Israel; cymer
hefyd dy wialen yu dy law, yr hon y tarewaist yr afon â

hi, a cherdda. Wele, mi a safaf o'th flaeu yno ar y graig

yn Horeb ; taro dithau y graig, a daw dwfr allan o honi,

fel y gallo y bobl yfed. A Moses a wnaeth felly yii-

ngolwg henuriaid Israel' (Nura. xxxiii. 12-14; Exod.
xvii. 1-6). Ar y llwybr i ben Mynydd Katherin, yn
nghulgwm creigog El-Lejah, y mae y graig y dywedir i

Moses i'w tharo, ac o ba un y daeth y dwfr allau (Wilson,

i. 233) : ond ' mewn perthynas i'r graig hon,' medd Dr.

Robinsou, ' mae un mewn petrusder pa un a edmyga
fwyaf, hygoeledd y- mynachod, neu adroddiadau fíug-

chwedlawl ac anghyson teithwyr. Dernyn mawr chwe-
cyfochi'og granite garw coch, yn gorwedd ar ei phen ei

him, yw y graig, a chwedi syrthio oddiar y myuydd dwy-
reiniol. Ar hyd ei gwyneb, mewn Uiuell wyi-gam o'r

pen i'r gwaelod, y rhed gwthien o ddefnydd tecíich, ac o
ddeuddeg i bymtheg moddfedd o led, ac ynddi amryw
ageuau afreolaidd terfyn-gylchol {horàoìital), ;> rhywbet'i
yn debyg i enau dyn, un uwch ben y Uall. Dywedlr bod

^ y rhai hyn yn ddeuddeg mewn rhif, oud nis gellais i eu
gwneud yn fwy na deg. Mae y gwrym yn rhedeg trwy

y graig, ac y mae yn weledig ar yr ochr arall, lle mae
hefyd agenau cyfielyb, ond nid mor fawr. Nid ymddang-
osai y tyllau i ui fel gwaith dyn, fel yr arferir adrodd.
Perthynant yn hytrach i natur y gwrym, etto mae yu
bosibl fod rhai o honynt wedi cael eu heangu gan waith
dyn.^ Mae y graig yn uu hyuod, a diau iddi gael ei

dewis ar gyfrif ei hynodrwydd fel golygfan y wyrth
(Robinson, i. 166).

Rhydd Burckhardt gyfrif o'r graig a wahaniaetha
ychydig oddiwrth Dr. Robiuson :

' Ynghylch gwaith
ugain mynyd o gerdded,' medd ef, ' o'r Erbayn darfu i ni
ba.so deruyn o grani*<>, yr hwn yr adroddir yw y graig o

ba un y rhedodd y dwfr pan y tarawyd hi gan Moses.
Gorwedd yn gwbl ar ei phen ei hun ar ymyl y llwybr, yr
hwn sydd ddeg troedfedd yn uwch na gwaelod isaf y
cwm. Mae y graig ynghylch deuddeg troedfedd o uwch-
der, ac o fíurf afreolaidd a ddynesa at y chwe-cyfochrog.

Mae rhai tyllau ar ei gwyneb, trwy y rhai y dywedir i'r

dwfr redeg allan ; maent yngliylch ugain mewn rhif, ac

yn gorwedd mewn llinell union o gylch tair ochr y gareg.

Maent gan mwyaf yn ddeg neu ddeuddeg modfedd o hyd,
dwy neu dair modfedd o led, ac o uu i ddwy o ddyfnder:
ond mae ychydig o honynt mor ddwfn a phedair modfedd.

' Mae yn rhaid yr argyhoeddid pob sylwedydd, ar ol y
chwiliad mwyaf arwynebol, taw gwaith dyn ydyw y rhan
fwyaf o'r agenau hyn ; ond y mae dwy neu dair efallai

yn naturiol, ac efallai i'r rhai hyny yn gyntaf dynu sylw

y mynachod at y gareg, a'u tueddu i'w galw hi y graig o
ba un y rhedodd y dwfr yn wyrthiol. Heblaw olion celf

ag ydynt amlwg yn y tyllau eu hunain, mae y Ilefydd

rhyngddynt wedi eu hysgythru {chiselled) fel ac i roddi
iddynt yr ymddaugosiad o fod wedi cael eu treulio yn y
rhanau hyny gan weithrediad y dwfr; er nas gellir amheu
pe buasai dwfr wedi rhedeg o'r agenau hyn, buasai yn
gjredin yn rhedeg o angenrheidrwydd mewn cyfeiryd

cwbl wahauol. Gwelodd un teithiwr ar y gareg hon
ddeuddeg o agenau, yn cyfatteb i rif Ilwythau Israel

;

darlunia un arall y tyllau fel yn droedfedd o ddyfnder.

Mae yn debygol iddynt glywed hyn yn cael ei adrodd
gan y mynachod, ac iddynt gi-edu yr hyn a glywsant yn
hytrach na'r hyn a welsaut.

' Yn y rhan yma o'r orynys nis gallasai yr Israeliaid

ddyoddef oddiwrth syched. Y mae Sinai uchaf yn llawn

fiyuonau a ff"rydiau, a'r rhan fwyaf o honyut yn barhaus;

a chan nad ar ba ochr byuag y dynesir at y graig a elwir

yn uu Moses, ceir ff'rydiau Ilawnion o ddwfr o fewn
gwaith chwarter awr o gerdded oddiwrthi ' (Burckhardt,

Trav. Sj/r. 578).

Yn y trydydd mis ar ol eu hymadawiad o'r Aipht daeth
yr Israeliaid at y man mwyaf hynod yn eu holî deithiau

trwy yr anialwch—-Mynydd Sinai. Mae yr enwau Sinai

a Horeb yn cael eu defnyddio yn y Pentateuch y naiU

am y Uall, i arwyddo y mynydd ar ba un y rhoddwyd y
ddeddf—amgylchiad sydd wedi achosi gryn lawer o

anhawsder i esponwyr. Efallai y dynodai uu ar y cyutaf

yr hoU swp mynyddau, a'r llali ryw fynydd neillduol

;

ond gallasai y gwahaniaeth ddarfod a chael ei wueud, a'r

geiriau ddyfod i gael eu defuyddio fel rhai cyfystyr, megis

mewn gwirionedd y gwueir yn gyffredin iawn yn bres-

enöl. Goror wyllt, arw, fynyddig, ydyw rhan ddeheuol yr

orynys. Yma y crwydra y Ilygad dros fôr o fynyddan,

ac iddynt benau duon, serth, noeth, ac yn dwyn arwydd-
ion o'u bod wedi cael eu curo gau y tywydd, a chyfan-

soddent fan cymhwys i yspryd anghyfanedd-dra i osod i

fynu ei orsedd echrydus. Yu y rhan hon o honi sonir

am dri mynydd—Jebel St. Katherin, Jebel Musa, a Jebel

Horeb—a'r tri yn gorphwys ar yr un sylfaen. St. Ka-
therin ydyw yr uwchaf o honynt oll, gan ei fod yn 1030

o droedfeddi yn uwch na Jebel Musa ; ond nid oes neb

yn cyfrif taw Mynydd Sinai ydyw (Robinson, Jíes. ì.

162, 164).

Nid, a siarad yn gywir, dau fynydd gwahanol ydyw
Jebel Musa a Jebel Horeb, gan taw enw ar ben talaf y
mynydd ydyw y blaenaf, ac enw ar y rhan a orwedd gyf'-
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erbyn ag ef, ac yn agosach i'r dyffryn. Mae corph y
myuydtl, yr un modd a'r hoU uclieldiroedd cyfagos iddo,

yn gynwysedig o gramte coch neu liw y cnawd dynol, a'r

gronynau felspar heb fod yn gymaint eu maint a'r rhai

geir yn granite Thebes. Yn mhen ucliaf Jebel Musa,

fodd bynag, terfyna mewn granite gwyn hynod lyfn yn y
grain, ac yn cynwys ond ychydig ronynau o liornhlende

neu mica. Y mae felly yn llythyrenol, yn gystal a bardd-

onol, yr hyn ei gelwir gan Milton, sef ' Sinai benllwyd.'

Ymddengys y mynydd, pan edrychir arno yn gyfandalp,

fel yn hollol amddifad o un math o dyfiant ; ond

wrth baso dros ei wyneb darganfyddir amryw blanigion

a llwyni o fyrwydd. Nid yw y copa yn llawer o lath-

eidiau ysgwar o eangder, ac y mae mewn rhan wedi ei

guddio gan gapel bychan, neu yn hytrach gan fwthyn

dido, ac yn perthyn i grefydd-dy mynachod Groegaidd,

yr hwn sydd yn sefyll ar ei ystlys ddwyreiniol yn is i

lawr ar y mynydd, a chan adeilad cyffelyb, a elwir mosque.

yn perthyn i'r Mahometaniaid. ' Yn ffodus,' medd Dr.
Wilson, ' ni gawsom. ni awyr bei-ffaith ghr pan safasom
ar ben Jebel Musa, ac nid oedd dim o'n cwmpas oddigerth
pigau uwch Jebel Ratherin a'r drum o ba un y mae yn
rhan, ar y dehau a'r gorllewin i ni, i rwystro yr olygìa.

Yr oedd yn arswydus ac aruchel tu hwnt i'n holl ddys-
gwyliadfu Yr oeddem, fel yr ymddangosai, ar echel y
swp hynotaf o fynyddoedd cyntetìg yr orynys hynod hon.

Yn sefydlogrwydd eu sylfeini, dyfnder eu gagendorau,
mawredd a llawnder eu pentyrau, uwchder eu' muriau, a
llymder eu pigau uchel, cawsom adeiladwaith natur wedi
ei datguddio i ni yn ei hoU orwychder a'i fawreddog-

rwydd. Yr oedd yr argraph gyffredin a wnawd gan yr

olygfa mor orchfygol fel yr oedd yn anhawdd i ni, am
gryn amser, i sefydlu ein sylw ar ei gwahanol ranau. Yr
oedd ein harweinyddion yn analluog neu yn anewyllysgar

i ddweud wrthym enwau amryw wrthrychau tarawiadol,

â fí'urf-wneuthuriadau y graig a'r mynydd aynghyd
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gyfansoddent yr olygfa gynwysoU hon' (Wüson, i. 211,

216, 217).

Ymddengys i'r hoU fynydd (h.y., Jebel Musa a Horeb)
fod fwy neu Jai yn olygfan yr ymddangosiadau cydfynedig
a rljoddiad y gyfraith ; ond ymddengys taw copa y
myaydd ydoedd y fau Ue cyíarfu Duw â Moses, ac y
díiL-uddiodd ei ewyllys iddo : 'A'r trydydd dydd, ar y
boreddydd, yr oedd taranau a niellt, a chwmwl tew ar y
mynydd, a Uais yr udgorn ydoedd gryf iawn, fel y dy-
chrynodd yr holl bobl oedd yn y gwersyll. A Moses a
ddug y bobl allan o'r gwersyll i gyfarfod â Duw ; a'i

i'wg o ddyrchafodd fel mwg ffwru, a'r holl fynydd a
gryoodd yn ddirfawr. A phan ydoedd Uais yr udgorn
yn hir, ac yn cryfhau fwyfwy, Moses a lefarodd ; a Duw
a aLtebnad mewu Ilais. A'r Arglwydd a ddisgynodd ar
Fynydd Sinai, ar hen ymìjnydd: a galwodd yr Arglwydd
Moses i hen y mymjdd; a Moses a aeth i fynu. A dywed-
odd yr Arglwydd wrth Moses, Dos i waered, gorchymyn
i'r bobl, rhag iddyut ruthro at yr Arglwydd i hylldremu, a
cwympo llawer o honynt. Yna yr aeth Moses i waered at

y bobl, ac a ddywedodd wrthynt. A Duw a lefarodd yr

hoU eiriau hyn, gan ddywedyd, Myfi yw yr Arglwydd dy
Dduw, yr liwn a'th ddug di allan o wlad yr Aipht,' &c.

(Yma y canlyu y Deg Gorchymyn). 'A'r hoU bobl a

welsant y taranau, a'r mellt, a sain yr udgoru, a'r myn-
ydd yn mygu : a phan welodd y bobl, ciliasant, a safasant

o hirbell. A nesacdd Moses i'r tywyllwch, Ue yr ydoedd
Duw' (Exod. xix. 16-20 ; xx. 18, 21).

Wrth ystyried mor amlwg yr ymddengys oddiwrth yr

holl haues taw copa y myuydd ydoedd golygfan y gweith-

rediadau difrif-ddwys hyn, sef y datguddiadau oddiwrth

Dduw at Moses, mae yn syn y gwna Dr. Eobinson amheu
ac y gwna nodi Tafsafah, un o benau Sinai ag sydd gyf-

erbyn a'r edrychydd, ueu ryw un o'r clegyrau (cliffs)

cyfagos, fel y man lle y disgynodd yr Arglwydd mewn
tán ac y cyhoeddodd y ddeddf (Robinson, i. 154; Wilsou,

i. 223). Mae uwchder Jebel Musa, yn ol Ruppel, yn
7035 o droedfeddi Paris uwchlaw level y môr (Wilson,

i. 229).

Tra yr arosai Israeliaid yn Sinai, darí'u i Moses, mewn



TEITHIAU. 542 TEÍTHIAU.

ufudd-dod i orchymyn Duw, osod i íynu y tabernacl neu

babeli y cyfarfod (Exod. xl. 1, 2, 17), 'ac ar y dydd cyntaf

o'r mis, y codwyd y tabeniacl ; ac ar y dydd y codwyd y
tabernacl, y cwmwl a gauodd am y tabernacl dros babell

y dystiolaeth ; a'r hwyr yr ydoedd ar y tabernacl megis

gwelediad tân hyd y bore. A phan gyfodai_ y cwmwl

oddiar y babell, wedi hyny y cychwynai meibion Israel
_;

ac yn y Ue yr arhosai y cwml ynddo, yno y gwersyllai

meibion Israel. Wrth orchymyn yr Arglwydd y cych-

wynai meibion Israel, ac wrth orchymynyr Arglwydd y
gwersyllent : yr holl ddyddiau yr arosai y cwmwl ar y
tabernacl, yr arosent yn y gwersyll' (Num. ix. 15-18).

Ar ol aros ynghylch un mis ar ddeg yn anialwch Sinai

darfu i'r Israeliaid gychwyn i'w taith (Exod. xix. 1; Num.

X. 1 1, 12). Nis gall fod dim amheuaeth na ddarfu iddynt

yn awr gyfeirio eu mynediad i'r gogledd ar hyd y Wadi
Sheikh. Eu harosfan cyntaf ydoedd Cibroth-Hataafah,

Ileoliad yr hwn sydd anhysbys. Y nesaf ydoedd Hazer-

oth, ac heb fod yn mliell ar y gogledd o anialwch Sinai

y mae gwastadedd El-Hadharah, yr hwn a awgryma
Burckhardt ddichon fod Hazeroth yr Ysgrythyr, ac â'r

dybiaeth hon y tiieddid Dr. Eobinson a Dr. Wilson i

gyduno. Dyma yw yr enw cyíFredin sydd ar wastad-dir

eang tywodlyd yr hwn a ymestyn yn mhell yn nghyfeir-

yd y dwyrain a'r gorllewin ; ac ymddengys yn debygol

iawn taw yn rhyw ran o'r gwastadedd hwn yr ydoedd
gorphwysfan yr Israeliaid a enwir yn Num. xi. 35 (Robin-

son, Bes. i. 223 ; Wilson, i. 256).

Ar ol gadael Hazeroth aethant ar eu taith yn nghyf-

eiryd y gogledd ; ac yn Num. xxxiii. 18-35 mae genym
enwau dim Ilai na deunaw o fanau Ile gwersyllasant

;

ond mae lleoliad y manau liyn yn gwbl anhysbys, gyd a r

eithriad o Ezion-gaber, yr hwn ydoedd gyfleuedig wrth
ben caiigen ddwyreiniol y Môr Coch (1 Bren. ix. 26), neu
fel ei gelwir yn fwy cyffredin yn awr, Culfor Akabah.
Mae y daith-hanes yn Num. xxxiii. nid yn unig yr un

cyflawnaf, ond ymddengys yn rhestr gyffredin a rheol-

aidd o'r holl arosfanau Ile y gwersyllasai yr Israeliaid o'r

amser y gadawsant yr Aipht hyd nes iddynt gyrhaedd
terfynau Canaan ; ac oherwydd hyny tueddir ni i'w chy-
meryd fel ein prif arweinydd wrth ddilyn eu holion yn
yr anialwch, er, wrth ei chydmaru yn y man Ile yr ydym
yn awr wedi ei gyrhaedd â rhai cyfrifon eraUl a gyfar-

fyddwn â hwynt yn ysgrifeniadau Moses, y tarawn wrth
anhawsderau cryn fawr ond nid anoresgynadwy.
Yn adnod 36 dywedir :

'A chychwynasant o Ezion-
gaber, a gwersyllasant yn anialwch Sin, hwnw yw Cades.'
GeUid casglu oddiwrth hyn taw enwau ar yr un anialwch
ydoedd Sin a Cades ; ond efallai taw Sin ydoedd enw
anialwch o ba un yr oedd Cades yu rhan. Yn Num.
XX. 1 dywedir : 'A meibion Israel, sef yr holl gynulleidfa,
a ddaethant i anialwch Sin; ac arhodd y bobl yn Cades;'
ac yr ydym yn darllen yn xxvii. 14 am 'ddwfr cynen
Cades yn anialwch Sin;' ac yn Deut. xxxii. 51 am
'ddyfroedd cynen Cades yn anialwch Sin.' Ond er fod y
fath anialwch ag un Cades (Ps. xxix. 8), yr oedd hefyd
ddinas o'r enw Cades ar derfyn eithaf Edom (Num. xx.
16); a gelUd ei wneud yn destun dádl pa un ai yr anial-
wch neu y ddinas a olygir yn yr adnodau sydd newydd
gael eu coffhau.

Yn Num. xiii. 3, 21, ymddengys y sonir am ddiffaeth-
wch Paran a düFaethwch Siu fel yr un un, neu fel yn

gyfleuedig yn yr un rlian o'r wlad ; ac yn adnod 26 dy-
wedir iddynt ' ddyfod at hoU gynuUeidfa meibion Israel

i Cades, yn anialwch Paran
;

' ond nis medrwn ddweud
pa un ai yr anialwch neu y ddinas a olyglr yma. Ym-
ddengys fod Parau yn enw a roddwyd, h}'d yn od er

yn foreu, i ran helaeth o wlad yn anialwch mawr Ara-
bia, ei bod yn gyfleuedig tua'r gogledd a'r gogledd-
ddwyrain (Gen. xiv. 6, 7; xxi. 21; Deut. xxxiii. 2;
1 Sam. XXV. 1; 1 Bren. xi. 18; Hab. iii. 3), ac y cynwysai
yr hyn elwir yn anialwch Sin ac anialwch Cades. A
chyda golwg ar ddinas Cades nid yw yn anhebygol nad
yr un ydoedd a Cades-barnea, i ba un y daeth yr Israel-

iaid, fel, am yr adeg bresenol, i ben eu taith o Horeb
(Deut. i. 19).

Er nad ydym yn alluog i nodi terfynau anialdiroedd

Pai'an, Sin, a Cades (a thybied eu bod yn wahanol oddi-

wrth eu gilydd, ac iddynt derfynau penodedig), etto mae
yn amlwg oddiwrth yr adnodau ac sydd newydd gael eu
coffhau, eu bod, os yn rhai gwahanol, etto yn berthyn-

asau pur agos i'w gilydd, ac y gorweddent oll yn yr un
rhan o anialwch Arabia. Gwna y ffaith hon ein mawr
gynorthwyo i ddeall teithiau pellach yr Israeliaid.

Nid oedd yr Israeliaid etto ond yn yr ail flwyddyn o'u

teithiau pan y darfu MoseSy. wrth orchymyn Duw, anfon

rhai o benaethiaid eu Ilwythau o anialwch Pa?-a?î (Num.
xiii. 3) i edrych ansawdd gwlad Canaan: 'A hwy a aeth-

ant i fynu, ac a chwiliasant y tir, o anialwch Sin hyd
Rehob, ffordd y deui i Hamath;' a 'hwy a ddychwelasant

chwilio y wlad ar ol deugain niwrnod ; a myned a

wnaethant at Moses ac Aaron, ac at hoU gynulleidfa

meibion Israel, i Cades, yn anialwch Paran' (xxi. 25, 26).

Oddiwrth adnodau eraill ymddengys taw y man o ba un

y cychwynodd yr ysbiwyr ydoedd Cades-barnea, ac mai
i Cades-barnea y darfu iddynt ddychwelyd (Num. xxxii.

8 ; Deut. i. 19, 22 ; Jos. xiv. 6, 7).

Ar ddychweliad yr ysbiwyr gyd â'r hanes am yspryd
rhyfelgar trigolion Canaan, a chadernid eu dinasoedd

caerog, torodd yr Israeliaid allan drachefn i rwgnacli yn
erbyn Moses ac Aaron am eu dwyn hwyut o M'Iad yr

Aipht, ac ar hyny gwnaeth Duw, fel cosb am eu tuchan,

eu tynghedu i grwydro deugain mlynedd yn yr anialwch,

hyd nes curid ac y trengent gyrph pawb a ddaethant
allan o'r Aipht, o ugain oed ac vichod, gyda dwy eithriad

yn unig, Josua a Caleb. Wedi eu brawychu mae'n deb-

ygol, gan dynged mor echrydus, penderfynasant ' fyned

i'r lle a addawsai yr Arglwydd i'w tadau,' ac er gwaetliaf

rhybudd Moses, ymosodasant ar yr 'Amaleciaid a'r Ca-

naaneaid a drigent yn y mynydd,' ond cawsant eu hymlid
hyd Hormah : 'A dychwelasoch, ac wylasoch ger bron yr
Arglwydd, ond ni wrandawodd yr Arglwydd ar eich Uef,

ac ni roddes glust i chwi. Ac arosasoch yn Cades ddydd-
iau lawer, megis y dyddiau yr arosasoch o'r blaen' (Deut.

i. 45, 46). Ni ddywedir yn bendant pa cyhyd yr aros-

asant yn Cades, ond gwna y geiriau hyn ddangos arosiad

go hir. Pa un ai sefydlog am yr amser dyfodol, neu a
wnaent symud o fan i fan er mwyn cael porfa i'w hanif-

eUiaid, megis yr arfer Bedouins y dyddiau presenol wneu-
thur, nid yw yn ymddangos ; ond oddiwrth y geii'iau a

ganlynant yn uniongyrchol yn Deut. xi. 1, ymddengys
na ddarfu iddynt yn Ilwyr adael y rhan yma o'r anialwch
am y deunaw mlynedd ar hugain nesaf ; a cha hyn ei

gadarnhau yn mhellach gan yr hanesion uesaf a gawn
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am eu syraudiadau : 'A meibion Israel, sef yr holl gynull-

eidíli, a deithiasaut o Cades, ac a ddaethant i anialwch

Sin, yu y mis cyntaf ; ac arhodd y bobl yn Cades : yno
hefyd y bu farw Miriam, ac yno y claddwyd hi.' 'A
meibion Israel, sef yr holl gynulleidfa, a deithiasant o

Cades, ac a ddaethant i Fynydd Hor' (Num. xx. 1, 22,

cydm. â xxxiii. 36, 37). 'Ac Aaron yr oíîeiriad a aeth i

íynu i Fynydd Hor, wrth orcliymyn yr Arglwydd, ac a

fu farw yno, yn y ddeugeiufed tìwyddyn wedi dyfod

meibion Israel alhm o dir yr Aipht, yn y pumed mis, ar

y dydd cyntaf o'r mis ' (adn. 38). Mynydd Hor ydyw
un o'r ychydig orsafon y tybir fod ei leoUad yn hysbys

yn bresenol, ac am hyny teilynga gael ei nodi yn fwy
neillduol.

Gan i frenin Edom nacau rhoddi cenad i'r Israehaid

dramwy trwy ei diriogaeth, 'hwy a aethant o Fynydd
Hor, ar hyd ífordd y Môr Coch, i amgylchu tir Edom ; a

chyfyug oedd ar enaid y bobl oherwydd y ífordd.' A
tliorasant allan drachefn i rwgnach yn erbyn Duw ac yn
erbyn Moses ; am hyny ' yr Arglwydd a anfonodd yn
mysg y bobl seirph tanllyd, a liwy a frathasant y bobl, a

bu feirw o Israel bobl k\wer,' yr liyn a berodd i Moses,

wrth orchymyn Duw, wneud sarph bres a'i gosod ar

drostan ;
' yna os brathai sai'ph wr, ac edrych o hono ar

y sarph bres, byw fyddai ' (Num. xxi. 4-9). Yniddengys
iddynt 'fyned o ifordd y rhos,' neu yn Hebraeg yr Ai'abah

(yr liwn yw enw Arabic presenol y dytfryn), ' e Elath ac

o Ezion-gaber ' (Deut. ii. 8), fel y dychwelasant dracliefn

i'r Ue olaf Cyfeiriasant eu cwrs wedi hyn tua'r gogledd
ar ochr ddwyreiniol tiriogaeth Edom ; ond er yr enwir
nifer o orsafou (Nura. xxi. 10-20 ; xxxiii. 41-49), nid

yw eu lleoliad yu hysbys, ac am hyny mae yn anmhosibl
darlunio yn fanwl eu taith, yr . hon, fodd bynag, a ddi-

weddodd yn rhosydd Moab wrth yr lorddonen, a chyf-

erbyn a Jericho.

Yr ydym wedi cynyg dilyn ohon teithiau yr Israehaid

yn yi- anialwcli, cybelled ag y mae genym awdurdod
drostynt yn yr Ysgi'ythyrau. Mae amryw yn cymeryd
golwg wahanol ar eu taitli ; ond nid ymddengys i ni fod

Ilawer o awdurdod dros hyny. Nid yn unig mae y m,apau
cyfiPredin o honynt gan mwyaf heb y cyfryw awdurdod,
ond y maent yn aml yn groes iddi, a dyient gael eu cwbl

wrthod.

Cyn gorphen yr erthygl yma, ni fyddai yn anrahriodol i

gyfeirio at yr argraphau ar y creigiau mewn rhai parthau

o'r anialwch mawr trwy ba un y teithiodd yr Israeliaid.

Cyfarfyddir â hwyut yn y gwahanol icadis (cymoedd) ar

y ífordd i Sinai, yn euwedig yn y Wadi Muskkateb.
Yno y ceir hwynt ar bob tu i'r dyffryn, ar glegyrau union-

serth a Ilyfn o'r dywodfaen newydd neu frith, haenau yr

hon ydynt yn drwchus dirfawr ; ac ar y talpau ag sydd
wedi syrthio oddi uchod parheir hwynt, gyda chyíyngau
o ychydig gamau rhyngddynt, am waith dwy awr a

hanner o deithio. Mae rhai o honynt ar greigiau o ddeu-
ddeg neu bymtheg troedfedd o uchder. Maent yn Ilytli-

yrenol ac yn arwyddluniol, neu yn hytrach yn ddarlun-

.iadol. Gwahaniaetha y Ilythyrenau mewn maintioli o

hanner modfedd i chwech modfedd o ddyfnder, ac y
maent wedi eu trefnu yn gyífredin mewn llinellau sengÌ.

Mae y darluniau yn anghelfydd iawn ; a Iluniau dynion
ydynt, ac yn dwyn tarianau a chleddyfau, bwaau a
eaethau ; o gamelod a cheífylau, heb ac â marchogion, ar

eu cefuau neu yn sefyll wrth eu hochrau ; o eifr ac ibexis

â chyrn ceimion ; o iyrchod yn cael eu hela gan filgwn
;

o estrys, bydrchwilod, a tortoises; ac p amryw bethau
dychymygol nad ydyw yn hawdd eu nodweddu (Wilson,
i. 184; Burckhardt, Trav. St/n'a, 620). Cafwyd llawer
o argraphau hefyd gan Burchhardt ar y creigiau yn agos
i gopa Jebel Serbal, un o'r mynyddoedd uwchaf (6759 o
droedfeddi fe ddywedir) ac un o'r rhai garwaf yn yr
orynys, a'r mwyaf anhawdd i'w ddringo, a'r hwn a olygid
gynt, ac a ystyrir yn bresenol gan rai, yn Sinai yr H. D.
(Burckhardt, Trav. Syria, 477, 606, 613). Cafodd
Stanley argraphau mewu amryw o'r wadis a rhanau eraiU
o'r anialwch, ond nid oeddynt gan mwyaf yn lliosog. Y
mae ychydig yn Petra. Mae yn deilwng o sylw eu bod
yn agos, ond nid yn gwbl, mor Iliosog ar y dwyrain ac ar

y gorllewin i'r orynys (Staidey, Sinai, 59). Maent yn
gyflfredin yn fyr ac yn unig, oddigerth y rhai geir yn y
Wadi Muskkateb (Stewart, 85).

Mae yr argraphau hyn yn ddiau yn rhai hen. Sonir
am danynt gan Cosmas, marsiandwr yn Alexandria, yn
nghylch 536 o o.c, yr hwn à ymwelodd â gorynys Sinai

ar ei draed, a'r hwn oedd y cyntaf i ddarganfod, neu, o'r

hyn Ileiaf, i wneud yn hysbys eu bodolaeth. Mae rhai

wedi tybied taw gwaith yr Israeliaid oeddynt pan ar eu
taith trwy yr anialwch ; ond oddigerth y ffaith noeth
ddarfod iddynt deithio trwyddo, nid oes un sylfaen i'r

fath dybiaeth, ac y raae amryw aragylchiadau ag ydynt
yn gwbl groes iddi. Golyga eraiU taw gwaith hen
drigolion yr anialwch oeddynt, ond ar ba gyfnod nid

ydynt yn cyraeryd arnynt ddywedyd. Tybia eraill mai
gwaith meudwyaid, raynachod, neu bererinion Cristion-

ogol oeddynt.

Mae yn amgylchiad hynod fod dwy egwyddor {alpliahet)

wedi cael eu cyfansoddi allan o honynt, a dau gyfieith-

iad gwahanol wedi eu rhoddi o honynt : un gan Forster,

ofíeiriad Saisonig, yr hwn a'u priodolai i'r Israeliaid, ac
a'u deongla ara eu gweithredoedd yn yr anialwch, ond
wrth ífurfio ei Iythyrenau yn gystal a'i gyfieithiadau â
rhagddo yn y modd mwyaf direswm a direol, fel nad oes

un dibyniaeth i gael ei osod arnynt, neu yn hytracli

dylent gael eu gwrthod yn gyfangwbl ; mae y Ilall gan
Proffeswr Beer, o Leipsic, ara yr hwn nid ydyra yn barod
i gyhoeddi unrhyw farn ; ond os ydyw ei gyfieithiadau

ef yn gywir, nid yw yr argraphau eu hunain o'r pwys
Ileiaí Ni chynwysant ond yn unig enwau personau a'u

perthynasau, ynghyd â gweddi ara heddwch a choffa.

Mae y rhan fwyaf o'r enwau yn Seraitaidd, ac yn taro y
Nabathíeaid y rhai a drigent yn y parthau hyny Ue y
ceir hwynt {Journ. Sac. Lit. Jan. 1852, 339 ; July, 1853,

328 ; Wilson, ii. 740; Stewart, 91 ; Stanley, Sinai, 61).

TELAS'SAR [Elassar.]
TEMA, un o feibion Ismael, a thywysog neu sheikh

un o'r llwythau Arabaidd disgynedig oddiwrtho (Gen.

XXV. 15, 16). Sbnia Job am 'fyddinoedd Tema' (Job vi.

19);'ac Esaiah am 'drigolion tir Tema' (xxi. 14). Mae
Jèremiah hefyd yn cyfeirio atto (xxv. 23).

TE'MAN, wyr Esau, o'i fab EIiphaz (Gen. xxxvi. 10,

11). EIiphaz, un o gyfeillion Job, a elwir yn Temaniad
efallai oherwydd y perthynai i Iwyth disgynedig oddi

wrtho (Job ii. 1 1). Gwlad yn Arabia, gwlad Edom efallai,

neu ran o honi, a elwid yn Teman (Gen. xxxvi. 34 ; Jer,

xlix. 20 ; Ezec. xxv. 13 ; Amos i. 12 ; Hab. iii. 3).
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TEML. Gelwid y tabemacl weithiau gan yr luddewon

wrth yr enw hwn (1 Sam. i. 9 ; iii. 3). Gelwid hefyd

wrth yr un enw yr adeiladau a gyfodid er addoli delwau

;

ond yr un adeiladwyd yn Jerusalem er addoli y gwir

Dduw a elwir felly mewn íFordd o ragoriaeth. A siarad

yn gywir yr oedd tair o demlau olynol yn Jerasalem—yr

un adeiladwyd gan Solomon ;
yr un adeiladwyd ar ol y

caethiwed; a'r un adeiladwyd gan Herod ; a'r rhai a

wahaniaethant eich tair oddiwrth eu gilydd.

L Yr oedd y parotoadau ar gyfer adeiladu teml Solo-

mon yn orfawr. Mae Walton wedi rhoddi y cyfrifiad

canlynol oddiwrth y dysgedig Brerewood o werth, mewn
arian cymeradwy, yr aur a'r arian a adawsid gan Dafydd

»r gyfer yr amcan kwn, yn ol eu pris yn bresenol :

—

Talentau o aiir 100,000 = ^450,000,000
" arian, 1,000,000 = 375,000,000
" aur 3,000 = 13,500,(X)0
" arian, 7,000 = 2,625,000

£841,125,000

Ond heblaw y symau hya a gyfranwyd gan Dafydd
cafodd y rhai canlynol eu cyfranu gan 'flaenoriaid a
phenaethiaid teuluoedd,' ac eraill :

—

Talentau o aur, 5000 (a 10,000 drams), .... £22,500,000
" arian, 10,000, 3,750,000

£26,250,000

• Yn gwneud cyfanswm o . . . £867,375,000

Nid yw y cyfrlfiadau hyn i gaél eu hystyried yn ber-
/Taith haedd-goel. Gall ychydig bach o wahaniaeth yn

TEML SOLUMOS.

mhwysau y dalent, neu werth yr aur neu yr arian,
gynyrchu gwahaniaeth mawr yn y cyfanswm gorphenoí
'Y mae yn ganlynol wahaniaeth mawr yn nghyfrifiadau
gwahanol ysgrifenwyr.

Ymddengys i'r defnyddiau ar gyfer adeiladu y deml
yn goed a cheryg, gael eu dwyn yn benaf o fynyddoedd
Libanus. Heblaw cael gweithwyr oddiwrth Hiram bre-nm Tyrus (gan fod y Sidoniaid yn hynod fedrus fel
Uiíwyr coed), 'cyfododd y brenin Solomon dreth o hoU
Israel, a r dreth oedd ddeng mil ar hugain o wyr ; ac efeau hanfonodd hwynt i Libanus, deng mil yn y mis ar
gylch; 'a rhifodd yr hoU wyr dyeithr oedd yn nhir
Israel, a chaed tair ar ddeg a saith ugain o filoedd a
chxye chant; ac efe a wnaeth o honynt hwy ddeno- miì athnugam yn gludwyr, a phedwar ugain mil yn naddwyr

yn y mynydd, a thair mil a chwe chant yn oruchwylwyr
i roddi y bobl ar waith.' Yr oedd y coed a gymynid yn
Libanus i gael ei ddwyn gan Hiram yn gludeiriau ar hyd
y mor i Joppa, ac yr oedd Solomon i'w dwyn hwynt oddi
yno i fynu i Jerusalem (1 Bren. v. 6-16 ; 2 Cron. ii. 16-18).
Dywedir yn mheUach : 'A'r brenin a orchymynodd ddwyn
o honynt hwy feini mawr, a meini costus, a meini nadd,
i sylfaenu y t' (1 Bren. v. 17, 18). A thrachefn dy-
wedir wrthym : 'A'r t, pan adeiladwyd ef, a adeiladwyd
o geryg wedi eu cwbl naddu cyn eu dwyn yno ; fel na
chlybuwyd na mortliwyhon, na bwyiU, nac un ofìeryn

haiarn, yn y t wrth ei adeiladu ' (1 Bren. vi. 7).

Cafodd y deml ei hadeiladu, nid fel y mae yn debygol

y tybia Uawer ar Fynydd Sion, ond ar Fynydd Moriah
(2 Cron. iii. 1), y man Ue yr oedd Isaac i gael ei oflfrymu

yn aberth (Gen. xxii. 2). Ond serch yr hoU barotoadau
blaenorol cymerodd y deml saith mlynedd a hauner i'w

hadeiladu. Gosodwyd ei sylfaen yn y bedwar ugainfed
flwyddyn a phedwar cant wedi dyfod meibion Israel aUan
o'r Aipht, yu y bedwaredd flwyddyn o deyrnasiad Solo-
mon ar Israel, yn yr ail fis ; ac yn yr unfed flwyddyn ar
ddeg, ac yn yr wythfed mis, y gorphenwyd y t, a'i hoU
rauau, a'i holl berthynasau' (1 Bren. vi. 1, 38). Yr oedd
hyn, yn ol yr amseryddiaeth cyflfredin, yn y flwyddyn
c.c. 1005.

Nid ydoedd teml Solomon, er yn orwych, yn un fawr :

' Triugain cufydd oedd ei hyd, ac ugain cufydd ei Ued, a
deg cufydd ar hugain ei huchder.' Ac yr oedd porth o'i

blaen yn 'ugain cuíydd ei hyd, a deg cufydd ei led

'

(1 Bren. vi. 2, 3). Mae yn anhawdd flfurfio drych-
feddwl cyflawn a chywir am y deml a'i gwahanol ddo-
drefn, ac ni wnawn ni ddim cynyg y peth ; ond cyfeir-

iwn ein darUenwyr at y darluniad mwy cyflawn o
honynt ac sydd i'w cael yn 1 Bren. vi. 5-36 ; vii. 13,

14-51 ; 2 Cron. iii. 3-17 ; iv.

Ni pharhaodd teml Solomon yn ei gogoniant de-

chreuol ond ynghylch pedair ar ddeg ar hugain o
flyneddau, oblegid yn y bumed flwyddyn o deyrnasiad
ei fab Rehoboam, ' Sisac brenin yr Aipht a ddaeth i

fynu yn erbyn Jerusalem, ac a ddug ymaith drysorau
t yr Arglwydd, a thrysorau t y brenin ; efe a'u dug
hwynt ymaith oU' (1 Bren. xiv. 25, 26). Gwnaeth
Asa, er yn dywysog da, gymeryd yr hoU arian a'r aur
a adawsid yn nhrysorau t yr Arglwydd, a thrysorau
t y brenin, ac a'u danfonodd hwynt at Benhadad
brenin Syria, fel y cynorthwyai ef yn erbyn Baasa
brenin Israel, yr hyn yn gaulynol a wnaeth (1 Bren.

XV. 16-21). Gan fod y deml wedi myned aUan o repair,

darfu Joas y brenin fabwysiadu mesurau ar gyfer ei had-
gyweirio ; ond wedi hyn, pan wnaeth Hazael brenin
Syria fygwth dyfod i fynu yn erbyn Jerusalem, efe 'a

gymerth yr hoU bethau cysegredig a gysegrasai Jehosa-
phat, a Jehoram, ac Ahaziah, ei dadau ef, a'i gysegredig
bethau ef ei hun, a'r hoU aur a gafwyd yn nhrysorau t
yr Arglwydd, a th y breniu, ac a'i hanfonodd at Hazael,
ac efe a ymadawodd oddiwrth Jerusalem (2 Breu. xii.

4-18 ; 2 Cron. xxiv. 4-14). Er mwyn enuiU cymhorth
Tiglath-pileser brenin Assyria yn erbyn ei elynion, Ahaz
a 'gymerth yr arian a'r aur a gafwyd yn nh yr Arglwydd,
ac yn nhrysorau t yr Arglwydd, ac a'i hanfonodd yn
anrheg iddo;' a darfu iddo mewn amrywiol flPyrdd halogi

ac yspeilio y deml : 'Ac Ahaz a halogodd lestri t yr
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Dduw, ac a ddarniodd lestri t yr Arglwydd, ac a gau-

odd ddrysau t yr Ai-glwydd, ac a wnaeth iddo allorau

yn mliob congí i Jerusalera' (2 Bren. xvi. 5-18 ; 2 Cron.

xxviii. 16-25). Gwnaeth Hezeciah ei fab, yn union-

gyrchol ar ei waith yn ei ganlyn, 'agor drysau t yr

Arglwydd, a'u cyweirio hwynt ;

' a darfu i'r offeiriad ar

ei orchymyn ef ' ddyfod i fewn t yr Arglwydd i'w lan-

hau ef, a hwy a ddygasant allant yr holl fryntni a gaw-

sant hwy yn nheml yr Arglwydd ; a'r Lefiaid a'i cymer-

asant i'w ddwyn ymaith allan i afon Cidron ' (2 Cron.

xxix. 3, 15-19). Ond darfu i Hezeciah yn y bedwaredd
flwyddyn ar ddeg o'i deyrnasiad, mewn dychryn rhag i'r

wlad gael ei goresgyn gan Sennacherib breniu Assyria,
' roddi iddo yr hoU arian a gafwyd yn nh yr Arglwydd,
ac yn nhrysorau t y brenin ; a thoi'odd yr aur oddiar

ddrysau teml yr Arglwydd, ac oddiar y colofnau a or-

chuddiasai Hezeciah brenin Judab, ac a'u rhoddes hwynt
i frenin Assyria' (2 Bren. xviii. 13-lG); ond methodd y
deyrnged ac atteb y dyben, oherwydd parhaodd brenin

Assyria i gario y rhyfel yn mlaen. Darfu i Manasseh,

mab Hezeciah, drachefn adferu eilun-addoliaeth a halogi

y deml. 'Adeiladodd allorau yn nh yr Arglwydd, am
yr hwn y dywedasai yr Arglwydd, Yn Jerusalem y gos-

odaf fy enw. Ac efe a adeiladodd allorau i holl lu y
nefoedd yn nau gyntedd t yr Arglwydd. Ac efe a

osododd ddelw gertíedig y llwyn a wnelsai efe yn nh yr

Arglwydd ' (xxi. 4, 5, 7). Wedi iddo ar ol hyn gael ei

gaethgiudo i Babilon, dygwyd ef yno i edifeirwch, a phan
adferwyd ef i'w deyrnas, 'efe a dyuodd ymaith y duwiau
dyeithr, a'r ddelw allan od yr Arglwydd, a'r holl allorau

a adeiladasai efe yno yn mynydd t yr Arglwydd ac yu
Jerusalem, ac a'u taflodd hwynt allan o'r ddinas. Ac efe

a gyweiriodd allor yr Arglwydd, ac a aberthodd arni

ebyrth hedd a moliant; dywedodd hefyd wrth Judah am
wasanaethu Arglwydd Dduw Israel' (2 Cron. xxxiii. 11,

12, 13, 15, 16). Naill ai yr oedd puredigaeth y deml gan
Manasseh yn anmherftaith, neu mae yn rhaid iddi gael

ei halogi drachefn gan ei fab Aiunon, canys dywedir

:

'Efe a wnaeth yr hyn oedd ddrwg yu ngolwg yr Ai'-

glwydd, fel y gwnelsai Manasseh ei dad. Ac efe a rod-

iodd yn yr holl ffyrdd y rhodiasai ei dad ynddynt, ac a
wasanaethodd yr eilunod a wasanaethasai ei dad, ac a
ymgrymodd iddyut' (2 Bren. xxi. 20, 21); a darfu i'w

fab a'i olynydd Josiah roddi gorchymyn i adgyweirio t
yr Arglwydd, a rhoddwyd arian at yr amcan hwn ' yn
llaw y gweithwyr y rhai oedd yn gweithio yn nh yr
Arglwydd, sef i'r seiri a'r adeiladwyr, i brynu ceryg nadd
a choed tuag at y cysylltiadau, ac i fyrddio y tai a ddin-

ystrasai breninoedd Judah' (2 Cron. xxxiv. 8-11). Mae
yn rhaid fod halogiad y deml yn alaethus : 'A'r brenin
a orchymynodd i Hilciah, yr arch-offeiriad, ac i'r offeiriaid

o'r ail radd, ac i geidwad y drws, ddwyn allan o deml yr
Arglwydd yr holl lestri a wnelsid i Baal, ac i'r Ilwyn, ac
i hoU lu y nefoedd; ac efe a'vi Uosgodd hwynt o'r tu allan

i Jerusalem, yn meusydd Cedron, ac a ddug eu lludw
hwynt i Bethel. Ac efe a ddug allan y llwyn o d yr
Arglwydd, i'r tu allan i Jerusalem, hyd afon Cedron, ac
a'i malodd yn Uwch, ac a datíodd ei Iwch ar feddau meib-
ion y bobl. Ac efe a fwriodd i lawr dai y Sodomiaid, y
rhai oedd wrth dj- yr Arglwydd, Ue yr oedd y gwragedd
yn gwau cortynau i'r iWyn. Ac efe a ddifethodd y
meirch y rhoddasai breninoedd Judah i'r haul, wrth ddy-

fodfa t yr Arglwyddd, ac a losgodd gerbydau yr haul
yn tân. Yr allorau hefyd, y rhai oedd ar nen ystafell

Ahaz, y rhai a wnelsai Manasseh yn nau gyntedd t yr
Arglwydd, a ddistrywiodd y brenin, ac a'u bwriodd
hwynt i lawr oddiyno, ac a daflodd eu Ilwch hwynt i afon

Cedron' (2 Bren. xxiii. 4, 6, 7, 11, 12). Dyma ddarlun-

iad truenus o'r cyflwr i ba un yr oedd teml Jerusalem

—

't}' ein santeiddrwydd a'n harddwch,' fel y gelwir hi gan
Esaiah—wedi cael ei darostwng ! Serch y diwygiad a
gynyrchwyd gan Josiah, yr oedd dinystr y deml a Jeru-

salem ei hun yn awr yn agoshau. Tair gwaith y cafodd

y wlad ei goresgyn gan Nebuchodonosor brenin BabUon,
a phob tro cafodd y deml ei hyspeilio o'i Ilestri santaidd.

Yn y drydedd flwyddyn o deyrnasiad Jehoiacim, mab
Josiah, daeth i fynu a gwarchaeodd yn erbyn Jerusalem

;

a chwedi ei hennill, ' dug ran o lestri t Dduw i wlad
Sinar, i d ei dduw ef' (Dan. i. 1, 2). Prin yr oedd
Joachin wedi ei ddilyn ar yr orsedd pan y gwarchaeodd
Nebuchodonosor ar Jerusalem, ac y dug oddiyno 'hoU
drysorau t yr Arglwydd, a thrysorau t y brenin, ac y
torodd yr holl lestri aiu' a wnelsai Splomon brenin Israel

yn nheml yr Arglwydd' (2 Bren. xxiv. 10, 13). Ac yna

y daeth y trydydd a'r dymchweliad diweddaf yn amser
teyrnasiad Sedeciah, yr olaf o feibion Josiah yr hwn a

eisteddodd ar ei orsedd. Gwarchaewyd unwaith yn'
ychwaneg yn erbyn Jerusalem gan fyddin Nebuchodo-
nosor, ac ar ol gwarchae hir rhoddwyd hi i fynu gan ei

hamddiffynwyr, a chafodd ei hennill gan y gelyn :
' a

hwy a losgasant d yr Arglwydd, a th y brenin, a holl

dai Jerusalem, a phob t mawr a losgodd efe â thân.'

'Y colofnau pres hefyd, y rhai oedd yn nh yr Arglwydd,
a'r ystolion, a'r môr pres, yr hwn oedd yn nh yr Ar-
glwydd, a ddrylliodd y Caldeaid, a hwy a ddygasant eu
pres hwynt i BabUon. Y crochanau hefyd, y rhawiau,

a'r saltriugau, y Uwyau, a'r hoU lestri pres, y rhai yr
oeddid yn gwasanaethu â hwynt, a ddygasant hwy
ymaith. Y pedyll tân hefyd, a'r cawgiau, y rhai oedd o

aur yn aur, a'r rhai oedd o arian yu ai'ian, a ddug y dis-

tain ymaith. Y ddwy golofn, yr un môr, a'r ystolion a

wnelsai Solomou i d yr Arglwydd ; nid oedd bwys ar

bres yr holl lestri hyn' (2 Bren. xxv. 1, 2, 4, 8, 9, 13-16).

Cymerodd y dymchweliad olaf hwn o'r deml le, yn ol yr

amseryddiaeth cyffredin, yn mhen 424 o flyneddau ar ol

ei sylfaeniad gan Solomon, a 588 c.c.

Er, fel y gwelwn, i'r deml gael ei hyspeilio yn aml o'i

thrysorau gau y breninoedd eu hunain yn gystal a chan

eu goresgynwyr, etto ni gawn lawer o'r llestri santaidd

yn aros hyd y diwedd. Efallai taw y cyfraniadau arian

yn beuaf y rhai a geid yn y deml a ddygasant ymaith :

efallai y gallasai una'r UaU, ar gyfrif eu teimladau coel-

grefyddol ac eilun-addolawl, fod ag ofn cyffwrdd â'r llestri

santaidd ag oeddynt yn ddechreuol wedi cael eu cyf-

Iwyno gan Solomon i wasanaeth Duw y deml.

II. Deuddeg mlynedd a deugain ar 'ol dinystr teml

Solomon, ac ar ddiwedd y caethiwed o driugain mlynedd
a deg a ragfynegasid gan Jeremiah, yr hwn a ddechreu-

odd yughylch deunaw mlynedd cyn hyny, Cyrus brenin

Persia a gyhoeddodd trwy ei holl deyrnasoedd, gan aw-
durdodi cynifer o'r luddewon a chweuychent ddychwelyd
i'w gwlad eu hunain ac i adeiladu t yr Arglwydd, yr

hwn oedd yn Jerusalem ; a gorchymynodd rhoddi iddynt

y Uestri a gymerasai Nebuchodonosor oddiyno, sef 5400
69
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o 'lestii aur ac o arian/ ac efallai eraiU o lai gwerth

(Ezra i.) Er i'r ofiPeiriaid a ddychwelasant gyfarfod â

Uawer o wrthwynebiad oddiwrth eu gwrthwynebwyr,

etto ar ol o gylch ugain ralynedd gorphenwyd yr ail

deml hon, a chafodd addoUad y gwir Uduw ei sefydlu

unwaith yn ychwaneg yn Jerusalem (vi. 14-22). Yr

oedd hyn yn y flwyddyn c.C. 515. Yr oedd maintioli y
deml hon, yn ol gorchymyn Cyrus, i fod yn fwy nag un

Solomou—o'r hyn Ueiaf ei Ued a'i huchder, y rhai, yn Ue

bod yn ddeg cufydd ar hugain bob un, oeddynt i fod yn

driugain cufydd, neu yn gymaint araU (vi. 3). Yr oedd

yn ddiau yn llawer Uai gorwych ; oblegid nis geUir tybied

fod yr alltudiaid, gan y rhai y cafodd ei hadeiladu, yn
meddu digon o fodd i gyfodi y fath adeilad a Solomon,

yr hwn oedd ar yr un pryd y doethaf a'r cyfoethocaf o

freninoedd Israel, ac yn amser yr hwn yr oedd aur ac

arian mor aml fel na wneid cyfrif o honynt (1 Bren. x. 21

;

•^gèfl
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2 Cron. íx. 27). A dyna y rheswm, pan y gosodwyd ei
sylfaen, fod yr hen bobl a welsant ogoniant yr un gyntaf

.
yn wylo (Ezra iii. 12, 13; gwel hefvd Haggai, ii. 3, 6-9).
Yr oedd y deml hon, medd yr luddewou, yn amddifad o
oump peth a gyfansoddent ogoniant yr ùn flaeuorol—
1. Arch y cyfamod

; 2. Y secinah, neu gwmwl y gogon-
lant ar yr aUor ; 3. Y tân santaidd

; 4. Yr urim a'r
thummun

; _ac yn 5. Yspryd propliwydohaetb.
Rai gweithiau cafodd yr ail deml, fel y gyntaf, ei

gwarthus halogi a'i hyspeiUo. Ynghylch 170 c.c. Anti-
ochus Epiphanes brenin Syria, wrth ddychwelyd o ddar-
ostwng yr Aipht, a 'ddaetîi i fynu yn erbyn Jerusalem â
thyrta íawr, ac efe a ddaeth i mewn yn falch i'r cyseo-r
ac a gymerodd ymaith yr aUor aur, a'r canwyllbren oedd
yn dal y goleuni, a'i hoU ofifer ef ; a bwrdd y bara gosod
ar cawgiau, a'r dysglau, a'r Uwyau aur, a'r Uen, a'r

coronau, a'r trwsiad aur oedd ar y t.u wyneb i'r deml, ac
í'e dynodd yr aur oedd arnynt hwy oU. Ac efe a gymer-
odd yr arian a'r aur, a'r Uestri gwerthfawr, ac a gymerodd
y trysorau cuddiedig, y rhai a gafodd efe. Ac wedi iddo
gymeryd y cwbl, efe a aeth ymaith i'w wlad ei hun, ac a
wnaethai laddfa fawr, ac a ddywedasai yn falch dros ben'
(1 Maccab. i. 20-24). Mewn ufudd-dod i'w orchymyn,
sef fod ei hoU ddeiliaid i fod o'r un grefydd, darfu i lawer
o'i genadau, gan gynwys amryw wrthgilwyr oddiwrth
luddewaeth, ' osod y flîeidd-beth anrheithiol ar yr allor,'

'ac aberthu ar aUor yr eUunod, yr hon oedd ar allor Duw'
(i. 41-43, 54, 59). Wedi hyn, pan ddarfu Judas a'i fyddin
fyned i fynu i Jerusalem, ar ol gorchfygu maeslywydd
Antiochus, 'gwelsant hwy y cysegr wedi ei anrheithio, yr
aUor wedi ei halogi, a'r manwydd yn tyfu yn y neu-
addau fel mewn coedwig, neu ar un o'r mynyddoedd, ac
ystafelloedd yr offeiriaid wedi eu tynu i lawr.' Yna y

dewisodd Judas 'otí'eiriaid diargyhoedd,
a hwy a lanhasant y cysegr, ac a ddyg-
asant allan y ceryg halogedig i le aflan.

A hwy a gymerasant geryg cyfan, yn ol

.7
gyfraith, ac a adeiladasant allor new-

ydd, yn ol dull y gyntaf, ac a wnaethant
y cysegr i fynu, a'r pethau o fewn y t}',

ac a santeiddiasant y cynteddau. A
gwnaethant lestri santaidd newydd, ac
a ddygasant y canwyllbren ac allor y
poeth-oíFrymau a'r arogl-aberthau i mewn
i'r deml. A hwy a aberthasant yn ol y
gyfraith ar allor newydd y poeth-ofTrym-
au, yr hon a wnaethent hwy. A'r hoU
bobí a syrthiasant ar eu hwynebau, gan
addoli a diolch i Dduw y nefoedd, yr hwn
a'u Uwyddasai hwynt. Ac feily hwy
a gadwasaut gysegriad yr allor wyth
niwrnod. Felly Judas a'i frodyr, a holl

gynulledfa Israel, a ordeiniodd gadw
dyddiau cysegriad eu hallor yn eu ham-
sei'au, yn uchelwyl bob blwyddyn dros

wyth niwrnod, trwy orfoledd a Ilawen-

ydd' (iv. 38, 42, 43, 47-49, 53, 55, 56,

59), Hon ydyw 'y Gysegrwyl' y cyf-

eirir atti yn loan x. 22. Cedwid hi yn
mis Rhagfyr, ac yn gaulynol dywedir
yno taw 'y gauaf ydoedd hi.'

III. Herod Fawr, yn y ddeunawfed
flwyddyn o'i deyrnasiad, a gynygodd i'r luddewon i ail

adeiladu y deml yn Jerusalem. Ni ddarfu iddo, fodd
bynag, dynu i lawr yr hen deml hyd nes oedd pob peth yn
barod ar gyfer ei hail adeiladu. Cymerodd ymaith yr hen
sylfeini, a gosododd eraiU ar y rhai yr adeiladwyd y deml.
Yr oedd yn 120 cufydd o hyd, a chwedi ei hadeiladu o
feini hyd pa rai ydoedd pum cufydd ar hugain, eu Iled

yn ddeuddeg, a'u huchder yn wyth. Adeiladwyd y deml
ei hun mewn blwyddyn a hanner ; cymerodd adeiladau
eraiU mewn cysylltiad â hi wyth mlynedd i'w cwblhau
(Joseph. Ant{q. xv. 11). Gwariodd symiau dirfawr arni.

Yr oedd yn gyfangwbl yn adeilad o orwychder mawr
(Joseph. Wars, i. 12. 1 ; v. 5. 6 ; vi. 4. 8).

.
' Ni ddarfu i'r lorddonen erioed,' med'd Dr. Campbell,

'ac nid ydynt yn bresenol yn son am ragor na dwy deml
a feddienid gan eu tadau—y gyntaf a adeiladwyd gan
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Solomon, a'r ail gan ZurobabeI. Ystyrid yr ychwanegiadau
a wnaed gan Ilerod fel wedi eu bwriadu yn unig ar gyfer

adgyweirio ac addurno yr adeilad, ac nid ei ail gyíbdi

;

oblegid mewn gwiriouedd nid ydoedd teml Zorobabel

wedi cael ei dinystrio. Ac nid oes eisiau i ni bensyfrdanu

i wneud allan yn gywir y "cliwe blynedd a deugain y
buwyd yn adeiladu y deml hon," a sonir am danynt gan

yr luddewon (loan ii. 20); oblegid yn y dymher yr oedd-

ynt hwy ynddi ar y pryd ni faUasent estyn yr amser aeth

at ei liadeiladu, er mwyn dangos yn fwy eglur wrthuni

yr hyn oedd ein Harglwydd newydd ei lefaru, a chan

gynwys efallai y blyneddau yn y rhai yr oedd y gwaith

wedi ei rwystro yn mhlith y blyneddau a gymerwyd i'w

hadeiladu' (Campbell, Gospels, iv. 404). Yn wir, os gwna
neb amheu y dywediad, dylid cofio taw yr luddewon, ac

nid yr efengylydd, sydd yn gyfrifol am dano. Etallai,

fodd bynag, fod ganddynt ryw reswm dros yr hyn a

ddywedent. Er y gallasai Herod fod wedi cyflawni ei

amcan yn ei fywyd, gallasai fod ychwanegiadau, addurn-

iadau, neu adgyweiriadau wedi cael eu gwneud ar ol

hyny o bryd i'w gilydd, fel ac i estyn yr amser y gellid

dweud fod y deml wedi gymeryd i'w hadeiladu. Josephus,

gan adrodd amgylchiadau a gymerasant le ynghylch o.c.

63, deg ar hugain o flyneddau ar ol hyn a ddywed : 'Ac
yn awr oedd yr amser pan orphenwyd y deml;' a dywed
ef fod rhif y gweithwyr fu yn ei hadeiladu uwchlaw
18,000 (Joseph. Ant{q. xx. 9. 7). ,

Pan ystyrir gorwychder y deml, a gorwychder y raeini

a ddefnyddiwyd yn yr adeilad, nid ymddengys dim yn
hynod yn yr edmygedd o honi a amlygwyd gan y dîs-

gybhon (Matt. xxiv. 1 ; Marc xiii. 1 ; Luc xxi. 5). Ac
mor darawiadol y rhaid yr ymddangosai iddynt atteb eu
Meistr: ' Y pethau hyn yr ydych yu edrych arnynt, daw
y dyddiau yn y rhai ni adewir maen ar faen, a'r nis

datodir.'

Ymddengys oddiwrth loan ii. 13-17, y gwneid y deml
yn olygfan marsiandiaetli, efallai dan yr esgus fod hyny
yn angenrheidiol er cyfleusdra yr addolwyr, fel y gallent

brynu anifeiliaid ar gyfer eu haberthu, a newid yr
arian a ofynid gan y gyfraith am yr arian tramor a
ddygid yn ddiau gan lawer o wledydd dyeithr. [Cyf-
NEWiDWYR AniAN.] Pa uu a droid gwleddoedd ma%vr-

ion yr luddewon yn achlysur o fasnachu mewn nwyddau
eraill nid ydym yn gwybod; ond wrth ystyried y cymer-
iad luddewig am wneud arian, nid yw yn anhebygol nad
oeddynt. Gwneir hyn gan y pererinion Mahometauaidd
yn Mecca, a chan yr Hindooaid ar amser eu gwyliau
crefyddol : mor rhwydd y llithra pobl i'r ffbrdd o wneud
creíydd yu esgus dros ennill y byd.

Yn Actaii iii. 10 gwneir cyfeiriad at 'borth prydferth

y deml.' Dyma efallai ydyw y porth o'r hwn y rhydd
Josephus y darluniad canlynol :

—
' Yr oedd y pyrth ar

bob tu wedi eu gorchuddio âg aur ac arian ; ond yr oedd
un porth o'r t santaidd ag oedd o bres Corinthiaidd, ac

a fawr ragorai ar y rhai gorchuddiedig gan arian ac aur.

Yn awr yr oedd maintioli y pyrth eraill yn gyfartal â'u

gilydd ; ond yr oedd maint y porth Corinthiaidd yn
Ilawer mwy ; oblegid yr oedd ei uchder yn hanner can

cufydd, a'i ddorau yn ddeugain cufydd ; ac yr oedd wedi
ei addurno mewn modd costus, gan fod amo haenau o
well a thewach arian ac aur na'r Ileill ' (Josephus, 1 1 'ars,

V. .5. 3).

Wrth warchae yn erbyn Jerusalem darfu i'r Phufein-
iaid gyfarfod â'r gwrthwynebiad mwyaf penderfynol oddi-
wrth yr luddewon ; ond wedi i Titus gael meddiant o
Gastell Antonia, cyfleuedig yn agos i'r deml, cariwyd y
rhyfel yn mlaen trwy rutliriadau parhaus y pleidiau yn
erbyn eu gilydd. Yr oedd efe, yn ol tystiolaeth Josephus,
yn dymuno arbed y deml ; ond darfu i un o'i filwyr, heb
un gorchymyn, gipio ryw ddefnyddiau oeddynt wedi
cymeryd tân, a chwedi ei gyfodi gan filwr arall, taniodd
â nhwy y ffenestr auraidd, trwy yr hon yr oedd mynedfa
i'r ystafelloedd oeddynt o amgylch yr oll o'r t santaidd.

Titus, yr hwn oedd yn ymorphwyso ar y pryd yn ei babell,

a gyfododd ar frys, ac a redodd i'r lle er mwyn diffbdd y
tân ; ond naill ni chlywyd neu ynte fe anufuddhawyd i'w

orchymyn. EnniII gafael wuaeth y tân yn awr fwyfwy
;

a thra y llosgai, cafodd pob peth ei yspeilio a lluoedd o'r

luddewon eu Iladd. Ac felîy y dinystriwyd teml Jeru-

salem, un o adeiladau mwyaf godidog yr hen amserau
(Joseph. Wars, vi. 1. 7, 2. 9, 4. 5-7).

Yn mhlith yspeiliau y deml a gymerwyd gan y Rhuf-
einiaid yr oedd y bwrdd aur a'r canwyllbren aur, a deddf
yr luddewon. Symudwyd y rhai hyn i Rufain, a chyf-

ansoddent ran o'r arwyddnodau buddugoliaeth a garid

yn orymdaith fuddugoliaethus Yespasian a Titus. Ar
ol y fuddugoliaeth, pan y penderfynwyd matterion yr
ymerodraeth, darfu Vespasian adeiladu a chysegru teml i

Heddwch ; ac yn mhlith yr arwyddion buddugoliaeth a
osodwyd ynddi yr oedd y llestri a'r ofler aur a gymerasid
allan o deml Jerusalem. Oud rhoddodd ef orchymyn ar

fod i'r ddeddf a Ileni porphor y lle santaidd gael eu gosod
yn y palas breninol ei hun (Joseph. Wars, 7. 5, 5. 7). Ar
fwa buddugoliaeth Titus yn Rhufain gellir gweled yn awr
ddarluniad o'r cauwyllbren aur. Rhoddwyd copi o hwn
gan Reland, tua diwedd yr eilfed ganrif ar bymtheg,
mewn gwaith a elwid De Spoìüs Templii in Ärcu Titiano,

pan yr oedd mewn Uawer gwell cadwraeth nac y mae yn
bresenol.

TEMTIO. 1. Profi ; felly mae Duw yn profi dynion
pan y gesyd hwynt i gyflawni dyledswyddau celyd er

mwyn dw^yn allau eu gras, eu ffydd, cariad, ac ufudd-dod
(Gen. xxii. 1). Mae dynion yn temtio Duw pan y gwnaut
yn anamserol ac anmharchus ofyn am brofion o'i bresenol-

deb, ei allu, a'i ddaioni
;
pan y gosodant eu hunain yn

agored i berygl oddiwrth yr hwn nis gallant ddianc heb
gyfryngiad neillduol neu wyrthiol ei ragluniaeth ; a phan
bechont gyd â'r fath hyfdra fel pe ewyllysient brofi pa
un a allasai neu a wnelsai Duw eu hadwaen a'u cosbi

(Exod. xvü. 2; Matt. iv. 7; Mal. iii. 15; Act. v. 9).

Darfu yr luddewou demtio Crist trwy gynyg ei gyffroi

neu ei îaglu (Matt. ííyì. 1 ; xxii. 18). 2. Llithio i bechod:
felly mae Satan a'i weision yn temtio dynion, ac oblegid

hyny gelwir ef y temtiwr (1 Cor. vii. 5 ; 1 Thess. iii. 5);

ac felly nid yw Duw yn temtio neb, ac nis gellir ei demtio

gan neb (lago i. 13). Cafodd y merthyi-on Hebreaidd
eu temtio gan greulonderau digyffelyb ar un Uaw, yu
gystal a chan gynyg o ymwared uniongyrchol ar y Uaw
arall (Heb. x. 37).

TEMTASIWN. 1. Llithio person i bechu, a'r modd-
ion a ddefnyddir i'r perwyl hwnw ; mae dynion i wylio a
gweddio rhag hyn (Matt. xxvi. 41). Mae Duw yn arwain

dynion i demtasiwn pan yr attal ei ras a'i ragluniaeth

attaliol
;' pan y rhydd hwynt i fynu i Satan a'u nwydau
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eu hunain, neu i'w cymydogion drygionus, i gael eu

Uithio i bechod ; neu pan rydd iddynt y fath gyfleusderau

ag y cymerant fantais arnynt i faethu a chyflawni eu

drygioni (Matt. vi. 12). 2. Profedigaethau, cystuddiau

chwerwon, erledigaethau (lago i. 2, 12 ; Luc viii. 13 ;

xxii. 28). Mae y gwyrthiau o drugaredd a barn, trwyy

rhai y profodd Duw ufudd-dod yr Hebreaid a'r Aiphtiaid

i'w ewyllys, yn cael eu galw yn demtasiynau (Deut. iv.

34; vii. 19).

TETl''APHIM, math o ddelwau a ddefnyddid gan yr

hynaliaid. Tybia rhai mai swyn-eilunod neu ddelwau

o fetel oeddynt, wedi eu íFurfio pan wehd y planedau

yn gwisgo rhyw agwedd neillduol ; ac i ba rai y pri-

odolent ddiogelwch y teulu rhag drwg, a'u mwynhad o

ddedwyddwch. Mae cenedloedd y Dwyrain wedi bod

am oesoedd yn bur hoft" o'r cyfryw swyn-eilunod ; a

geilw y Persiaid hwynt yn telephin, yr hwn sydd air

pur gyftelyb ei ystyr i teraphim. Dywed Eabbi Ehezer

y gwneid teraphimiaid fel y canlyn : Lladdent blentyn

cyntaf-auedig, holltent ei

ben, a thaenellent ef â halen

ac olew, ysgrifenent enw
rhyw ddiafol ar ddalen aur,

yr hon a osodent dan dafod

y plentyn
;
yna gosodent y

pen mewn rhyw gilfach yn
mur y t, a goleuent lampau
o'i flaen, a goíynent iddo

gwestiynau. Tybia eraill

taw lluniau cyfeilhou wedi
marw oedd y teraphim, a
rhywbeth tebyg i dduwiau
teuluaidd yRhufeiniaid, neu
hynafiaid y Chineaid. Mae
yn sicr yr ymgynghorid â

hwynt fel oraclau (Zech. x.

2). Er mwyn traws-symud
ftawd dda ei thad iddi ei

hun a'i theulu, neu er mwyn
eu haddoh, darfu i Rahel
ladratta teraphim ei thad.

Chwihodd yn fanwl am
dimynt, ond methodd eu cael. Perodd Jacob wedi hyny
iddi eu rhoddi i fynu, a chuddiodd hwynt dan dderwen
(Gen. xxxi. 19-3.5 ; xxxv. 4). Gwnaeth Micah yr Ephraim-
iad deraphim,ond darfu y Daniaid eu cymeryd a'u gosod yn
eu dinas Dan (Barn. xvii. 1-5; xvin. 14-31). Gosododd
Michal deraphim yn y gwely yn Ue Dafydd ei gwr, a

,
thrwy hyny a dwyllodd genhadau ei thad (1 Sam. xix.

13, 16). Gwnai y rhai ac yr bedd a fynent âg ysprydion
dewiniaeth ymgynghori â'r teraphim (2 Bren. xxiii. 24).
Darfu i Nebuchodonosor ymgynghori ai deraphim er
niwyn penderfynu pa un ai Rabbath neu ynte Jerusalem
a wnaethai warchae gyntaf yn ei herbyn (Ezec. xxi. 21).
Mae yr luddewon, yu eu cyflwr gwasgaredig presenol,
heb ddelwau a theraphim, gan y protíesant yr atgas-
rwydd mwyaf tuag at eilun-addoUaeth (Hos. iii. 4).

TERTU'LUS, areithiwr a ddefnyddiwyd gan yr îudd-
ewon i ddadleu yn erbyn yr apostol Paul ger bron Ffehx
yn Cesarea. Rhufeinig yw yr enw, ac nid oes fawr am-
heuaeth nad Itahad ydoedd, ac iddo lefaru y tro hwn yn
Lladin. Yr oedd yn arferiad cyíFredin i gyfreithwyr

TEIÎAPniJI.

ifeinc Rhufeinig i fyned gyd â'r rhaglawiaid a'r israg-

lawiaid i'r talaethau, a chymhwyso eu hunain ar gyfer

dadleu 'trwy arfer eu doniau yn y dadleudy gai'tref lle y
cyfarfyadai á'u gilydd fel gwrthbleidwyr y talentau goreu

;

a dyhd cofio taw Lladiu ydoedd iaith briodol y llysoedd

cyfreithiol yn mhob rhau o'r ymerodraeth. Mae araeth

Tertulus yn dwyn holl arwyddion araeth fí'urfiol baroto-

edig. Nodweddir hi ar unwídth gan weniaith tuag at y
barnwr, ac anhegwch tuag at y cyhuddedig (Act. xxiv.

1-9 ; Conybeare, ii. 326).

TEST'AMENT, ewyllys dyn, trwy yr hwn y pender-

fyna sut y mae ei eiddo i fyned ar ol ei ddydd ef. Y
cyfryw ydyw ystyr y gair Saisoneg testament; ond nid
dyna yw ystyr y gair Groeg êíaOì'i^i, er y ca ei ddeongli

felly yn aml yn y cyfieithiad cyfiFredin o'r T. N., yn yr
hwn yn unig y ceir y gair testament, oblegid ni cheir ef

byth yn yr H. D. Cyfieithir èiaGi'inr) hefyd yn aml yn
gyfamod yn y C. S. ; ac er nas dichon hwn fod yn air

priodol íawn, y mae o leiaf mewn cydgordiad â fturf-

ymadrodd yr H. D. [Cyfamod.]
TET'RARCH. Arwyddai y gair hwn yu ol ei ystyr

gwreiddiol a chyntefig lywodraethwr y bedwaredd ran o

wlad neu dalaeth. Trwy arferiad diweddarach yn mhhth
y Rhufeiniaid daeth i fod yn deitl cyfíredin ar y rhai a
lywodraethent unrhyw ran o deyrnas neu dalaeth, gan
nad pa un ai y bedwaredd ran o honi neu beidio, ond yn
ddarostyngedig i'r senedd neu yr ymerawdwr. Felly

gwnaed Herod Fawr a'i frawd Phasael ar unwaith yn
detrarchiaid Judea gan Anthony (Joseph. Antiq. xiv. 1 3.

1). Ar farwolaeth y blaenaf cafodd ei deyrnas, yr hon
ydoedd wedi cael ei mawr ehangu, ei rhanu rhwng ei

feibion. Cafodd Archelaus Judea, Samaria, ac Idumea,
gyd á'r teitl o ethnarch ; Herod Antipas, Gahlea a Persea

;

a Phyhp, Batanea, Trachonitis, ac Iturea, gyd â'r teitl o

detrarchiaid. Gelwir Lysanias hefyd yn detrarch Abi-

lene (Luc iii. 1; Joseph. Antiq. xvii. 11. 4). Er na chyf-

rifid tetrarchiaid yn ogyfuwch mewn urddas a breninoedd,

etto rhoddid iddynt weithiau y teitl o frenin. Felly

gelwir Herod Antipas, yr hwn yn gyff'rediu a gyfenwid
yn detrarch, yn frenin (Matt. xiv. 9 ; Marc vi. 14).

TEYRNAS. 1. Y wlad neu y gwledydd fyddo yn
ddarostyngedig i un brenin (Dat. iii. 4). 2. Y gaHu i

weithredu fel brenin, neu awdurdod i weinyddu cyfraith

(1 Sam. xviii. 8; xx. 31). Gelwir Ilywodraeth gyíFredinol

Duw dros bob peth ei deyrnas: trwyddi y mae yn cynnal,

yn diogelu, yn rhoddi cyfreithiau i, ac yn rheoli ei gread-

uriaid, gan gyfranu ei ddoniau, a gweinyddu ei farnedig-

aethau fel yr ewyllysio (1 Cron. xxix. 11 ; Ps. cxl. 12).

Gelwir yr eglwys weledig, yn enwedig dan y T. N., yn
deyrnas : Crist a'i dad a deyrnasant ynddi, gan gadw trefn,

a darbodi diogelwch a dedwyddwch ynddi. Gelwir hi yn
deyrnas nefoedd : mae hi o ddeclireuad nefol, ac y mae
iddi lywodraethwr a deddfau nefol, ac y mae wedi ei syl-

faenu er gwneud Ihaws yn gymhwys i'r nefoedd (Matt.

iii. 2 ; V. 19, 20 ; xiii. 47 ; xvi. 19 ; Col. i. 13). Gelwir
sefyllfa gyfamodol y saint, a gwaith achubol gras yn eu
calon, yn deyrnas Duw, a theyrnas nefoedd : ynddi hi

mae Duw yn cyfodi ei orsedd yn eu calon, yn rhoddi
deddfau a rhagorfreintiau i'w henaid, ac yn eu gwneuthur
yn nefol-feddwl a chymhwys i fyned i mewn i ogoniant
nefol (Matt. vi. 33; Luc xvii. 20, 21). Gelwir y cyflwr
o ogoniant yn y nefoedd yn deyrnas. Mor faAvr yw ei



THEBES. 549 THEOPH'ILUS.

gogoiiiant, ei dedwyddwch, a'i tlirefuusrwydd! mor barod

yw ufudd-dod lioll ddeiliaid dirifedi Duw a'r Oen ynddi!

(Matt. V. 10 ; Luc xxii. 16 ; 1 Cor. vi. 9). Mae y genedl

Hebraeg a'r saint yn freniniaeth neu deyrnas o ofFeiiùaid

:

yr oeddynt neu y maent yn gorph lliosog ani-hydeddus,

a chanddyut fynedfa i oftrymu ebyrth, moUant, gweddi,

a gweithredoedd da, derbyniol gan Dduw trwy lesu

Grist (Exod. xix. 6 ; 1 Pedr ii. 9). Gelwir cenedloedd

paganaidd a phabaidd yn deyrnas y byd hwn : mae eu

hauìcanion, eu moes-wersi, ynghyd â'u dull o lywodraethu

yn gnawdol a daiarol (Dat. xi. 15).

THEBES, prifddinas yr Aipht Uchaf, a No yr Ysgry-

thyr. Mae yr amser pan y cafodd ei sylfaenu yn gudd-

iedig yn y tywyllwch hyny ag sydd wedi bod yn dynged
yr oll o'r dinasoedd henaf Yr oedd yn gyfleuedig ar y
Nile ; rhan o honi yn gorwedd ar yr ochr ddwyreiniol, a

rhan ar yr un orllewino]. Y cani cyntaf tuag at ddiryw-

iad a chwymp y ddinag yma oedd, yn ol tystiolaeth

Diodorus, y flaenoriaeth a roddid i Memphis, a symudiad
sedd y llywodraeth yno, ac yn olynol i hyny i Sais ac

Alexandria. Cafodd ei hysbeilio gan Cambyses, brenin

Persia, 525 c.c; ac ÿnghylch 81 c.c. dinystriwyd hi gan
Ptolemy Lathyrus, yr hwn a'i hennillodd ar ol gwarchaëad
o dair blynedd (Wilhinson, Thebes, 44). Mae y gwedd-
ilHon o Thebes ag sydd yn aros hyd yn awr yn brofion o'i

hen orwychder yn y dyddiau gynt. Mae cymeriad yr

adeiladwaith Aiphtaidd fel ei gwelir ynddynt, fel mewn
llefydd eraill, yn fawr a thrymaidd, heb ddim o'r ysgafn-

der hyny, a'r cyfartaledd cydgordiol, a'r symledd pryd-

ferth a ddynodant demlau Athen. Etto mae hyd yu od

y trymeidd-dra a'r dirfawredd yma yn creu teimlad dwfn
o arucheledd.

Gorweddai y rhan bwysicaf o'r ddinas, a elwid yn
briodol felly, ar y tu dwyreiniol i'r Nile. Yma yr oedd
Luxor, yr hon sydd yn parhau i ddal y radd o dref

mai'chnad, a'r hou sydd wedi bod yn enwog er yr hen
amseroedd am ei dwy ohelish prydferth. Yr oeddyut o

granìte coch, a'u pedair ochr wedi eu cuddio gan amlder
arwyddluniau, y rhai oeddynt nid yn Ilai nodedig am

fedrusrwydd y celfweithiwr nag am y dyfnder i ba un y
torwyd hwynt, gan eu bod mewn amryw fauau dros

ddwy fodfedd (Wilkinson, Thehes, 160, 167). Cafodd
un o houynt ei symud rai blyueddau yn oÌ i Paris

—

gweithred o natur bur amheus.
Yma hefyd yr oedd Karnak, mor euwog am ei theml,

a'r dadfail eangaf a mwyaf gorwych ag all amserau hen
a diweddar efallai fostio yn ei gylch. Gan baso heibio

i ranau eraill o houo, mae y neuadd fawrwych yn 1 70 o

droedfeddi wrth 329, ac yn cael ei chyunal gan i'odfa

ganolaidd o ddeuddeg colofn pi-eiflion, yn driugain ti'oed-

fedd a chwech o uchder (heblaw y ^yedesial a'r ahacus), a

deuddeg o dryfesur; heblaw 122 o rai Uai, neu yn hytrach
rai Ilai cawrfawr, yu un droedfedd a deugain a uaw mod-
fedd o uchder, a saith troedfedd ar hugain a chwech
modfedd mewn amgylchedd, a chwedi eu rhauu i saith

llinell ar bob tu i'r blaenaf (Wilhinson, Thehes, ii. 174).

Ar yr ochr orllewinol i'r afon y mae palas a theml
Rameses II., a gamenwir y Memuonimu. Mae yn adeilad

ag all gystadlu mewn cyfartaledd adeUadwaith a thlysni

cerfiadwaith ag un gofadail arall o gelf yr Aipht. Yma
yr oedd saflun gorfawr y breuiu, wedi ei wneud o granite

Syene, ac yn eistedd ar orsedd yn ol dullwedd aríerol y

Iluniau hyn, y dwylaw yn gorphwys ar ei benliniau, gan
arAvyddo y tawelwch hwnw yr oedd wedi dychwelyd i'w

fwynhau yn yr Aipht, ar ol blinderau buddugoliaeth.

Oud mae y gofgolofn hon o orwychder Aiphtaidd wedi
cael ei briwio gan farbariaid anwaraidd, ac y mae ei darnau
cawrfawr yu gorwedd yn wasgaredig o gwmpas y sylfaen.

Mae yr oi-sedd a'r coesau wedi cael eu cwbl ddinystrio

a'u dryllio i ddarnau cydmariaethol fychain, tra mae y
rhan uchaf wedi ei thori yn y canol, a'i thaflu yu ol ar y
ddaiar, ac yu gorwedd yn yr agwedd a achoswyd gan ei

chwymp. Dywed Hecatöeus taw hi ydoedd y satìun

fwyaf yn yr Aipht. Mae ei throed, mewn gwiriouedd,

uwchlaw saith cufydd ; ac, a barnu oddiwrth y daruau,

rhaid ei bod yughylch un droedfedd ar ddeg o hyd, a

phedair troedfedd a deg modfedd o led. Mae y saflun

yn mesur o'r ysgwydd i'r penelin ddeuddeg troedfedd a

deg modfedd, dwy droedfedd ar hugaiu a phedair modfedd
yn groes i'r ysgwyddau, a phedair troedfedd a phedair

modfedd o'r gwddf i'r penelin (WiIkinson, Thehes, 9).

Mae hefyd garn o dywodfaen a ddynoda safle teml a

phalas arall perthynol i Amunoph III. ; a barnu oddiwrth

yr ychydig sydd yn aros o hono, mae yn rhaid y llanwai

le amlwg yn mhlith cofgolofnau gwychaf Thebes. Y mae
gweddillion dau o golossi yn eu heistedd uwchlaw y
gwastadedd, a thrwy eu hymddangosiad raawreddog fel

yu cyhoeddi gwychder yr hen Thebes. Mae uchder pob

un o'r colossi yn saith droedfedd a deugain, neu dair

troedfedd ar ddeg a deugain uwchlaw y gwastadedd, yr

hyn, ynghyd â'r sylfaen, yn awr yn gladdedig o cliwech

troedfedd a deg modfedd i saith troedfedd islaw y wyneb,

a gwblha i'r gwaelod gyfanswm o driugain troedfedd.

Yr ydys wedi profi i foddlonrwydd taw saflun Memnou
ydyw yr un ddwyreiniol, a'i bod yn wrthrych rhyfeddod

yr hynafiaid, gan y dywedid yr yngauai swn ar gyfodiad

yr haul (Wilkinson, Thehes, 32, 35-37).

Oddiwrth iaith y prophwyd Nahum (iii. 8-10), yr hwn
oedd yn byw yu ol Josephus, dan Jotham ynghylch 750

C.c, yr ydym yn cael i No gael eisoes, yn neu cyn ei ddydd
ef, ei difrodi a'i chaethgludo gan ryw orchfygwr tramor.

Wrth y môr, yr hwn y souia am dano fel ei gwarchglawdd
a'i mur, y mae i ni ddeall yr afou Nile, yr hon i'r dydd
heddyw yn yr Aipht a elwir 'el Bahr,' y môr, fel ei henw
cyffì-ediu (liobinson, Bes. i. 29, 542). Mae cyfeiriad at

boblogrwydd No nid yn unig gan Nahum, ond hefyd yn
Jer. xlvi. 25, ac Ezec. xxx. 15.

THELAS'AR, neu Telas'sar, im o'r Ilefydd neu'r

gwledydd a ddinystriwyd gan gyndeidiau Sennacherib

brenin Assyria. Yr ydym yn darllen am ' feibion Eden

y rhai oedd o fewn Thelasar' (2 Bren. xix. 12; Esa.

xxxvii. 12); ond pa un ai wrth Eden y mae i ni ddeall y
wlad Ue yr oedd Paradwys yn gyfleuedig, neu Eden,

peutref yu mynyddau Libanus, neu ynte ryw fan arall, y
mae yu aumhosibl dweud. Ni cheir dim olion Thelasar

ueu Telassar yn ngweithiau yr hen awdwyr Groeg a

Lladin, neu nti Dwyreiniol diweddar. Mae hefyd yn
ansicr pa un ai yr un neu un gwahanol oddiwrth Thelasar

ydoedd Elassar, breuin yr hon, sef Arioc, ydoedd mewn
cyngrair â Chedorlaomer brenin Elam, ac Amraphael
brenin Sinar, a Thidal brenin y cenedloedd (Gen. xiv. 1

;

Rosen. Geog. ii. 191).

THEOPH'ILUS, y person at yr hwn yr annerchodd

Luc ei Efengyl ac Actau yr Apostolion. Mae rhai wedi
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tvl)ii>(l tiiw m\v tliiTliiuiawl ytlocdd, yn arwyddo carinr

/hiin; uiid miicdc(Hi;;liiul cyllrcdin yroiiw f'cl yii cyli'irio

iit lifraoii iii'ilidiiol yn lliiwci' inwy tijliyfíoj. Y'niddcii^íyH

taw unw porsou ydoedd oddiwrlli yr luiHoddnir u (IdL-rii-

yddir fftin Iaw. •Anldi'n'liocaf TlicoitliiliiH.' Mao rliai

yn K*'b'K" '"'^ y ""f^oddair Iiwii yn arwyddo jfwcrtli

inoüHol y pcrHon ii (inwir; craill l'cl ioil.l o aiirliydtidd i

arwyddo parcli i iirdd nou Hwydd. Yniddciii^ys Uiw y (lyl)

olid'ydyw yr iiii l'wyaf tcbyjíol. Ni clicir y «íair wiìdl ci

ddüonfíli fclly ond iiiown tri o liiiiau craill yii y T. N., a'r

oll o lionynl. yn Airtiui yr Ann.storion a yH;.,'rifcnwy(l gan

Lno. Yn yr udnodaii liyii ríioddid yr cnw yn anilwjjf M
nrwydd o luirch i ran'oriaiîth gra,(ld ncii Hwydd. LyniaH,

wrth yHgrifcnu at Kl'clix ili!i;,daw y dalacth, a'i oyfaroh li.l

yr 'anhlorcliocaf ran;law Krcli.>c' (A(^t. x.\iii. J(î). Uwnu
TortiihiH yr un püth (,kxìv. ;ì); u dcfiiyddia l'aul yr un

jîiiir wrth annorch KfcHtuH ^xxvi. ll;")). Mac yn nuturiol

j^'iin liyny i fj;aHHf|u y ;j;aIlaHai TlicophiIiiH fod yn nioddii y
nuld nou y Hwydd hoiio u roddai iddo huwl i jJTUol oi

anncnîh yn y dull jiarohuH hwn. Nid ydyw y c\lryw

dcitlaii uni^'cn nno aiiilyjjiiid o wanìjj^-

uoth i Hcíydliiid gwladol iicu arlcriad

jfwlad, 110 hob arwyddo rhau'or iiu;.;

urddaH }j;radd iicu awydd, oiiil nid un

fiith o raiíoi'oldcli pci'HonoI yn y dyii-

ion i 1)11 nii ou rhoddid. Nid ot>dd

yn dyfod iu>iiiiiAvr ar ll'onld yr yHj^rif-

onwyr Huntaidd i ddcl'iiyddio uiiHodd-

ciriau oyinoradwyol y iliai nid ootUl-

yntiunjfcn iiii phci'Honol. '(iwyddont

yn dda,' iiicdd \h: ('iunplK>ll, 'taw llo

yr haciUliunir hwynt fwyaf y oliwcii-

ychir nou tcindir cu IicÌhìuu loiaf.

Ond yn nilicii ychydijî oosoctld diu'l'u

i wynol) pctliuu gyfnowid yii fiiwr

yn yv ystyr hyn, Kol y dacth dyn-
lon I fod yn fwy dìllyi^ioí nicwn rhají-

oriacthau pcrHoiiol, duothiuit yn fwy
hotr a jîwuHtnUllyd ur eiriau tog

'

(Cuinphcìl, (i'().s'/>«'/.v, iv. 2.'i.')).

TUESSAL()Nl'(!A, dinus hcrth-

yuol ì McHopi)(uniii(, achylltniodijí ar y jTojj[U!dd-ddwyraiu

i'r SimiH ThcnnaiciiH. Thcrniio y j^-clwid hi jíynt, a,

ohwcdi hyny Thcssidonica, Yiijfhylch 1G7 c.o. truws-
íoddianwyd hi j;un y Hhufciniaid, u duu on Uywodruoth
liwy dacth yn ddinas fawr, holilojf, u chyfocthog. Durfu
i luwor o'r luddowon ynisofydlu ynddi u,r Jíyfrif ol bod
wüdi ei chyílou uior l'untoÌHÌol ar jíyfor niaantioh, Yu
nsíhylch o.v. •'iiì, duoth Puul a Silas'i Thcssidonicu : 'A
'l'uul, yn ol oi urfor, a aoth i nníwn i'r üíynaiíoy;, a thros

dri sublHith u yiuroayinodd ii hwynt allun o'r Ys>>i'ythyruu.

A rhai o honynt u grodusant, uo o'r (îrocjíiaiiÌ orofyddol
liuws niuwr, uo o'r jjjwnigodd ponuf uid yohydig. Eitlir

yr huldowon y rhai oodd hob grodu u wnuothant jjfylì'ro

yu y ddìiiiia,' u burnwyd yn ddocth i 'anfon ì\\.\\\ u Silas

1 Horoa liw nos.' Ymu oafodd yr ofongyl u brcjîcthid

j<'und(.lynt ddorbyniad hynod ifufriol ; ond y futh ydocdd
golyniivoth luddcwon Thoasidonioii fcÌ. piu\ glywaant hyn,
•y dacthunt yno hcfyd, gun gytb'oi y dyríìi,' uo niowu
Cíudyniiul golyjíwyd umi lUioth doodil dunfou yr upoatol
ymaitb dniclicln (Act. xvii. 1-1.')). Kr niwyu oudarnhau
dychwoUHlijjion Thc.ssidoniou yn ou hyinlyniad wrth y

llydd (iiistionogol, u'u cysiiro dau ou dyoddcliadiui, darfii

i l'aul hcb fod yn liir ar ol liyn yH";ril'('nu attynt yii

gyiitid' un llythyr uo yiia nii iindl. Y iliiu liyn, fcl y
on>dir yn gyll'rtìdin ocdd y llythyniu cyntuf a ^'uwHant
üu hysgrifcnu guii yr iipoH(A>l.

Sonia Sliiiho aiii Thcssidonioa fol y drof fwyaf poblog
yn Macodonia. I)cfiiyd(lia Luoian,yn yr ail ganrif, iaith

«.(yll'clyb. (-yii Hylfacniad ( 'aoi'oyHtoiiyn lii inewii gwir-
ioiuîdd ydoodd bril'ddiiiiiH (iroi'jí ac llyricnin, yn j^yHtid u
Mactidoiiia. Ao liyd yn od wcdi i CaoroyHtonyn guol oi

lia(U!Ìladii, u thcyriiasii droH y Lovant, iii jíuwn y.sgrifcn-

wyr (irocjí a pliiigiuiaidd yii hou uni ThcHHalonica fid

pril'ddinuH Miuuidoiiia, a llo o fawrodd niawr. Ynjj^hylch

o.t!. HSr) darl'u i'r Saraconiaid oi cliyincryd; oiid prynwyd
hi j,'iuiddyiit ain Hwin niawr o luiaii jj;uii Siiucoii, un o

yHj;ril'ciiwyr yr ymoniwdwr Cnicgaidd. Yiighylch 118Ü
(larl'ii i WiIIia.m o Sicily oi chyincryd ocUliiir yr ymor-
awdwr (inicgaidd ; oiid ni chadwudd l'cddiiuit o huiii ond
drus ciiyd tcchiui. Yn i:ü:} jíworthwytl hi i'r YtMict.iaid.

Yuj^hyJch 1:J:K) darfu i Amin'ath, subàii y Tyrciaid OtLo-

iiii;vs\i.(isuA,

nian, oi thruwsfoddianu ; ao yu eu dwyhiw iibwy y mao

byth oddiar hyny. Trwy y ciuiol ocsiiu ni phnllodd u

bod yn llo pwyaig, uo yn broscnol hi ydyw yr ail (Uliiias

yn Nhwrci Europoaidtl. Y rhoHwm um oi jforuchaliuoth

hir-biu'hiuis ydyw oi Hcfyllfiui ddaiaryddol, yr lioii yducdd

mor liynoil llid'riol fcl marclinadlo muraiimdiul ar jiylcr

masnuch tir a mt'ir (Couybearo, i. 'MÜ).

Golwir y drof brt'scnul yii n'yll'rcdin yn Salonica, cr y
!)urha Grotìgiaid gwybodus i'w galw yu Thcsöaluuioa.

Úno yn gynouodijj wrth bcn Culfor Sulouica, ar ochr

oudwyn o Ìynydduu u <j;yfudiint uddiar lan y mt'ìr. Am-
j«'ylchir hi min fur yr Ìiwn sydd yn purhuu i fud mcwii

padwraoth du ; inao oi sylfoini yu cuol ou golchi guu y
(oiiau, u'i castcll nou oi ilwr a jíorona ji'opa y bryii.

WoiU oi chyìlou foUy, muo yr t)Iwj>' urui o'r nu'ír yn darawol,

gan y dongya oi cìiron-nouau u'i niai'ets, a chwodi ci

chuu i fcwn iU' bob tu j;'an ci cbliuUlfaniui dirfawr. Miu»

oi hystrytlootUl yu gytlmariaothol lydan, iic u drcf Dwrc-
aidd mao yu gryno a glauwuith.

Nid ocs un umhi>uiu'tli nad ydyw satlc y ddinaa hon

wetli purhuu yn tldil'ncwid cr dytldiau yr apustul, ac yu
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bob

iU

wir lawor yii 1»wy. Yolí^*vliir o ddiníV9oedd dwrr^'in ii4 s\xld

yn meildu oynìtor o wwddlion «^^r^rsijr « Ì*hos5s<*lonìc«.

!
> aonuan

avnt o

loiat' wedi Ikkì yo wmddìol yu d«mlau mip^ntudd a

oliwoiìi c:wl ou tn \

'

-.r ol ì GftBtMMMglteth

tVvnu, ao i dotulau M tr i^vl buddho^folÌMllifttt

y Tyroiaid ^ lh\ &K. si. SSl J/«<». Är. isas, âS)t
^tao daruau ilrylU«dìff ticii udiáilatdwcàth ar hyd y

dilìuas yn iumoirit". P^adritu a tliolofoau dryllìodìg.

poi\yuau. yusrh^^i i^ addun\w;ùth wnau colotnau. a
;\\! 'ir ;.: lH>b llaw, » oh«ut eu di^yddìo al bcaidvi

Mao yn Salonì yu bn^eeiu^l bob)ogik«tìk ft gyfHfir yn
; .ywiol o drìugtùí» i bedtmr ìicsÀn ao hvd yti od gw
u ì. Yu y tlwyvldyn 1846 dMtu ì Mr. unt» y eowntl

lVyvloiuijr. 5i:A-n\'^\eth« yr yslftde^u CÄ«ly»KJ u\ewn
pt' ^ ' K Yr otxW y boblogMth, uk«<kkt dfe»

yji i, \000 o Iudd«Troii, 13,000 o DrrMMÌ
I3.ÒÒ0 K , 5000 o Punu)<e»h« duy.. Imìvlo\vvu\

woili tnn ui rauomAeth^ ynglìyl^ bMiner oant
ttHilu o lvih\-vidion»M yi^ylch 1000 o Ffirímks o wahiaiol

\vK\l\^ld—i 4îA-vl o gA-lch 64.J.m\

l\v\v<^\loda yn mh«llAd\ tWl yu^^ lui ar l'\ : «
tlou5í:»iu o sy&agogan. ynsfl»yvl à thrì uwoh-r.i v> o
^ .ikìu\s oytlmlìn, ugh\-vî iìg uu »r hugaìn o ysflv\ttv\n

n; (xuu\p ar hugîùu o vto\nln "^*' ' Mn«tnnatvTil. yn
i pump a dougîùu o imau\- uloina^: iÌMt-

uaw o yÿ4ivliou, yu5»l\yvl ág athmw ar gyt'or jH>b uu. ao o
' ' .ijaiu o \-îí4^>loìi:-iou yu yr \-íiiív^l ; vlvnulvl«^

.iP\ivlvl, uu atvl\v^vK wyth o v'S4»v^l>ìvvn,

viougî\u\ v\ otlo\\na\vl. inunp o \'5i4ix*lìvn\ Grvx'jîî\ìvivl oymwiin,
vÿ;52^.\l a\";\U lîo viarUo\ur hon l\ov^g o.huiU\\\l. vlau

V. a vlau í\r ìiuu::\ìu o tvn;\v^hvHl ^.4fír". .V'V.*. Ifirr.

TP * ' WS. v\^ \ !iv> V \ r iiw u.o\ u v!\ \ la-tnuwl,

'a ì:\ . i tvuu. li^m vlvlvw\xl\-vi oi tVw . \ .; \'hv\v uu;
wrth vr i>\vu v j;Ivuvk1vì rhitovU o wvr vusri>vloh i>oviwî\r

i;u'.t ; yr hwu a lavivl\v\ 1 v '" " ' ' '!u\s«u\t

;.\.,.\ a wî^jí^t^rwy^i ao ;-. . v. ;UîV

lV\vovUr j*au l\orsv>uau g\vrti\\vvuotH\i \ Gristtouv>gî\otl\

tvHÌ yuu; V tùati oyt' \- 'iytrifamíor; oUIoìtù^

yu ol .' -. yr vv -< yn Uyw viviouviuv
,

\ulyuv\lvi yn vivii\vtHÌd:\r:ioi\ ua r au\g\lohìavl at Ist uu \

ov;\oir lvau\aUol i
• \ Omi srwla sîwIwsí ;\" ' \

ucìlìr ÿvl\vi tlnl V sjw obwr vt\ ovmor\-\i vu sì"î\.

uavi y\v y oî\mîiyuiavi viviuu i gîtol o\ twrw wrth vivirwí»

î . ..!...^ ^vy^| wrth un Lih'^; tol jh> ln\a5«\ì y oyittat' yu
>uvvl yn jîywir. a'r v»l;\f yu vivU.-uuhouol yu gtuw-

.syuu^i. t.^uvl nia vw yr l\auv>íí\-vlvi luvlvU>\vig mown ui\

\;\v\vivl yu rt\yvivl vidvli\vrtl\ g;\\usyuiaviau. a thnt t\avi vh?8

i;v ; ym \u\ pmwf amll o vlu y uaiU uar llaU. \ua«» vn
ilawu luor dol\vsîvvl gwia gv>Iwg ar y t\\i\ttor vlau sylw
t.-.w Luo, uou oiailai tìauuUiol, swí '

• \ - • ^- •• a Jv>*

íí.'j^hus yn gî\mííyi\ivvl.

Alao y\\ bvv?iU. yn wìr, v gî\U y dvlau tlni yu \a\vu : t'^nl

vl;\u horsou o'r onw Thouàit*. uu yu amsior Augustuss a'r

U;;U luowu au\íSvT viiwvHÌviart\oh. tuag vvv\ 44. ivíU\ vr vhhIvÌ

Ft.idus yu rhaglaw Juvit\\ ^l>avivls\>u, iHtf^nL S\ 2\ ìi. 4.')V

M.io LíUAÌuor. vr hwu swUi yu triu y pwue ù'i viv>gwi?h

;irt"orol. yu syuuv> oi n;^yu\iavl tvl hyu ;
' Mao yn tiior t'vHÌ

j>othau u\own oytlwr eytnysglwi iawn yu t'uau ar ol marw-

v\Iaoth Hor\ìd, yn rstod y cyl'wng^io^Tmaad ae whHHÌd yn
JtHÌea tra yr oedd Atc1Ì«»u3 yn Rl\ut;\in. Maè Jv\$o(4\tts

yn twHÌt wrth ea h< ;\ohv>sí\í!ant g\'nwrf yuy
wlavl hotto; íiic äw.,

_
. . ,; wiîvU vwl 01 wuouvi'gîvi\

eraill. y rhîù nì s\\i ou l\enw«\u i »trr. Mao vu amlwg ot

fed wèdi paso heiì ì lawv>r rlutffor, oUe^id vly\vovi; "^

•UM«r hwu\r yr o*Hld tor(\'sígvH?vid annèrtf yu"Judoi\.

•Wrth ystvrtod yr hv\ll bethau byn~íod llawiir >

dwTÍhiyr Tnsài bhi«tort htnt yi\ Judoa ; Ibd Jos<?jvl\\w

wem bod Yn mhdl oddtvnfth euwì jK\\vh a gyRwtasant y

n

amaer ofa/ teynmsìad Hmxl. ao yi\ yr ad^ hynvxl vl«r»

fy^hrd honoAgftnlrnodd ù Ëur\w\làoth ; gi\tt^Rxt wwU
yttMNMngos yn r x«ad hon mewu att\«*.>r t>yr an\ryw o
ynM[ei*\vvr am sulu ímî ÄWvlunivHl, ac vvr un iw ; a ehan
ne\d oed<à Thetidas yn en\r aitíi

"' "i yu tuhlith yr
luddeTTon: a dMut y gwnai W;i. i v j>Ioidiau àV
terty>^vyr hyn dt>bvgti Uawer ìaxm ìav g\l\-vivt. a hyi\y
Tf^ithiau me» ' '\>u nag a oi ," " '

Ihîl ; uivl yw u \ u auhoUv.^' i

Thouvi;\s y rl\«tì vHHÌviyut vlwYll\vvr vuu
fod; 8W»iî'\ í'

' ' ;uvxxld ' Uaiilv>í\>

«Joèi^phu^ ;i am^r «

' Yn wìr, yr wyf hrî\ivlvi yn syutt fvHÌ uu viyn ilysgwtig

TB tato ttn «utltawsdor ì gn?viu' t'
' ' '

\ Uwr v>'r < \\

Thetìdas Ttt perthyn t Jttvlo{\ vn \ ;n mUiì^ ..í

(Limti^or.'llori-s,! 41S).

THYATllìA. vtìn;\s K
A*ia iHíÌaí^ a svhÌvÌ uu o -

, \ \

gordtyn\ynwvd loau ì ddantUt wutulwrì vHÌvliwrth yr

Arglwwld Tv>!su. Nìs gwwtdisì j'>a Wyvl ua ohan Uwy y
viyg\v\-vl (.Yi.^^tiouogî^oth i \uown ivtvii. l*wiia. * uu yu
g\vortìu\ ivr{>Kor. o vlvlìuas y Thyatiriaivl.' a vUlorl>yuivHlvt

yr ot'oug\-^l vlau woìuiviv>g'î\oth t\\ul yu rUìUppi (^Aot. xvii.

14. lò); v\uvl |\«\ \iu a fu hi yu ^^tforynol mowu rhyw
trv>t>ivl t vlvlwyu yr ofoug\I i u\owu ivKU. y \uao yu au\uhv>-

siUl vl\vouvt. YrvxHlvl y gvn\i\viw\-i a vivlaufvn\\vwl atti g";\u

..1,.,,
; vuoin "^'-^'wwUl tuowu rlu\u vu î>\>r\-vi>ì

ai\ (U\t. ìi. lÿ-ììt»).

'

\U\o yu rl\aivi taw viiut\s \-5íuIou\>lvl vdvXHKl Tl\vati\-î\
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wedi bod yu yr hen amser. Gelwir y dref yn bresenol

yn Ak-hissar, ac y mae yn un o'r lleíydd truenusaf. Mae

yr hoU dai wedi eu hadeiladu o laid. Yn mhob rhan o

honi gweUr marmor drylUedig yn muriau hyd yn od y
tai tylotaf. Saif teml Fahometanaidd ar ddadfeiUau hen

eglwys. Mae sylfeini yr adeilad hwn yn dwyn arwydd-

ion amlwg o liynafiaeth, ac y mae y darnau o golofnau a

phen-glymau colofnau y rhai sydd o gylch yn dangos y
sefai unwaith adeilad gorwych ar y man. Mae gwedd-

iUion cyífelyb mewn rhanau eraiU o'r dref, ac y mae

argraphau Groeg ar rai o honynt ; ond nid oes dim dad-

feiliau o unrhyw hen adeiladau yn sefyU ; nis geUir cael

gafael hyd yn od yn eu sefyllfanau. Mewn gair geUir

dweud fod hen ddinas Thyatira wedi ei dinystrio.

Cyfrifir poblogaeth Dyrcaidd Ak-hissar yn 2500 o

deuluoedd, yr un Roegaidd yn 400, a'r un Armenaidd yn

35 {Amer. Miss. Her. 1830, 310; 1839, 227; 1848,310;

Bih. Sac. vüi. 876). Yn Act. xvi. 14 darlunir Lydia fel

' un yn gwerthu porphor, o ddinas y Thyatiriaid
;

' ac y
mae darganfyddiad argraph yma yn gwneud coíFa am ' y
Uiwyr' yn amgylchiad dyddoror mewrt cysyUtiad a'r

adnod hon. Mae Thyatira hyd yn od yn bresenol yu

enwog am Uwio (Hartley, Bes. 314).

THY'NON, pren caled iawn, parhaus, a pheraroglus

;

ond o ba rywogaeth nid ydys wedi penderfynu (Robinson,

Gr. Lex. 377). Dywed Theophrastus {líist Plant.) fod

y pren ' thynon neu thya yn tyfu yn agos i deml Jupiter

Amraon (yu AíFrica), ac yn y Cyrenaica ; ei fod yn debyg
i'r cypreswydd yn ei gangenau, ei ddail, ei baladr, a'i

ffrwyth ; ac nad yw ei goed byth yn pydru.' Yr oedd
mewn bri mawr gan yr hen baganiaid gynt, y rhai a
wnaent ddrysau eu temlau, a delwau eu duwiau, o'r pren
hwn (Parkhurst, Gr. Lex. 308). Enwir ef yn Dat. xviii.

12 yn mhlith y nwyddau gwerthfawr y rhai ni chaent
brynwyr mewn canlyniad i gwymp Babilon ddirgelaidd.

TIBE'RIAS, dinas berthynol i GalUea ar forlan gor-

Uewinol Llyn Gennesaret. Cafodd ei hadeiladu gan
Herod y tetrarch, a chafodd ei galw ganddo yn Tiberias,

er coffadwriaeth anrhydeddus am yr ymerawdwr Tiberius,

gyd â'r hwn yr oedd mewn ffafr mawr (Joseph. Antiq.

xviii. 2. 3). Y son cyntaf am dani yn y T. N. a geir yn
loan vi. 1, 23; xxi. 1. Tua chanol yr aU ganrif daeth
Tiberias i fod yn ben sedd dysgeidiaeth luddewig, a
chadwodd i fynu ei henwogrwydd fel ysgol am amryw
ganrifoedd. Yma y cafodd ei ffurfio y casgUad o dra-
ddodiadau a elwir y Miáhna a'r Gemara, at-ddodiad wrth
ac esponiad ar y Mishna, yn awr yn gyffredin yn adnab-
yddus dan yr enw Talmud Jerusalem, er mwyn ei wahan-
iaethu oddiwrth Talmud Babilon; cyfansoddiad yr ludd-

' ewon dwyreiniol. Yn yr un ysgol y tybir y cafodd ei

gynyrchu y casgUad mawr beirniadol a adwaenir fel y
Masora, yr hwn a fwriadwyd i ddiogehi purdeb yr Ys-
grythyrau Hebraeg, ac iawn swniad yr iaith.

Gelwir Tiberius yn bresenol Tubariyeh, yr hyn yn
amlwg ydyw ffurf Arabaeg ei hen enw. Saif yn agos i'r

Uyn ar wastadedd bychan amgylchedig gan fynyddau.
Mae ei sefyllfan yn boeth iawn ac afiachus, gan y rhwys-
tra y mynydd rwyddrediad y gwyntoedd dwyreiniol y
rhai a chwythant trwy Syria yn ystod yr haf. Mae y
dref bresenol yn fechan iawn. Mae yn amgylchedig gan
furiau gylch ugain troedfedd o uwchder, ynghyd â
thyrau o gylch yr un peUder oddiwrth eu gilydd. Yn y

pen gogleddol y mae gweddiUion yr hen dref, y rhai a
ddynodir gan fryniau ac adeiladau dadfeiUedig eraill, vn
gystal a chan ddarnau o golofnau, a rhai o honynt o

granite coch prydferth.

Yn lonawr, 1837, dyoddefodd Tiberias yn ddychryn-
Uyd oddiwrth ddaiargryn echrydus, yr hwn a gyfiawnodd
lanastra mawr yn y rhan hono o'r wlad. [Daiargryn-
FEYDD.] Golwg ddistadl sydd ar y dref wrth ddynesu
atti, ac nid yw yn gweUa pan ddeuir yn agos at ei muriau.

Dr. Robinson, yr hwn a'i gwelodd y flwyddyn ar ol y
ddaiargryn, a ddywed: 'Gwnaeth yr hoU dref yr argraph
arnom ei bod y Ue gwaelaf a distadlaf ac oeddym etto

wedi ymv\^eled âg ef—darlun o fryntni fíìaidd a thruenus-
rwydd echrydus. Cyfansodda yr luddewon ran gryn
fawr o'r boblogaeth, ac yma, megis mewn rhanau ei-aiU,

trîgant mewn parth neiUduol o'r dre£ Mae Tiberias yn
un o bedair dinas santaidd yr luddewon, ynghyd â Jeru-
salem, Hebron, a Safed. Mae y Ue hwn yn parhau i

gadw meddiant ar ei enwogrwydd blaenorol ara ddysgeid-
iaeth Hebraeg. Cyn y ddaiargryn yr oedd yma ddwy
ysgol luddewig. Yr oedd UyfrgeUoedd y ddwy ysgol yn
1812 yn gymedrol lawn o lyfrau Hebraeg, a'r rhan fwyaf
o honynt wedi eu hargraphu yn Venice a Yienna. Oddi-
gerth rhai copiau o'r H. D. a'r Talmud ni feddent ddim
Uawysgrifau. Mae arosiad yn Tiberias yn cael ei fawr
werthfawrogi gan yr luddewon, ar gyfrif enwogrwydd
blaenorol y lle mewn cysylltiad â Uenyddiaeth Hebraeg,

ac oblegid y dysgwyUant y gwna y Messiah ei ym-
ddangosiad yn y rhanau hyny o Gaîilea a ymylant ar

Lyn Tiberias.

Rhydd Mr. Porter gyfrifmwy manwl o sefyUfa Tiberias

oddiar amser y ddaiargryn :
' Yn ymyl y ffordd,' medd

ef, y saif y dref bresenol, o ffurf union-onglog, ac yn am-
gylchedig gan fur diweddar, ynghyd â thyrau yma a

thraw. Mae y mur a'r tyrau yn awr mewn cytìwr

truenus o adfeiUad. Mewn i-hai manau maent wedi
cwympo, fel y gaU dyn farchogaeth mewn ac aUan dros-

tynt ; mewn manau eraiU mae agenau Uydain o'r pen i'r

gwaelod ; mewn eraill gweUr tyUau yn y tyrau fel pe

wedi eu gwneud â hyrdd-hyrddod— oU yn dangos profion

egUu' o ddifrodiadau dycliiynUyd y daiargryn. Wrth
gwrs, nid oes dim un ymdrech wedi cael ei gwneud i'w

hail adeiladu ; nid yw adgyweiriadau yn syrthio o fewn

tiriogaeth y Tyrciaid presenol. Ymddengys y dref fel

pe byddai wedi ciUo oddiwrth y muriau sigledig, ao

ymgrynhoi yn dalpyn cryno yn mheU o gyrhaedd perygl.

Mewn gwirionedd, pe byddai y gwarchfuriau i ffwrdd,

ymddangosai Tiberias yn union y peth ydyw, sef pentref

o 2000 o drigolion. Cynwys 800 o Iuddevron, tlawd,

budron, ac afiachus yr olwg, megis y rhai geir yn 'ninas-

oedd santaidd' eraiU Palestina. Trigant mewn paith

bychan perthynol iddynt eu hunain yn nghanol y dref,

ac y mae ganddynt amryw synagogau ac ysgoUon yn y
rhai y cedwir i fynu rhyw relyw bychan o'u dysgeidiaeth

rabbinaidd. Rhenir hwynt i ddwy sect—y Sephardim,

yn benaf o Ogledd Affrica a Spain, y rhai a siai-adant

Yspaenaeg Uygredig; a'r Askenazaim, gan mwyaf yu tfo-

aduriaid oddiwrth ormes Russia. Yn ymyl y morlan, ac

i'r gogledd i drigle yr luddewon, y mae crefydd-dy ac

eglwys Ladin bychain, ac yn cael ei drigianu gan un
mynach Italaidd yn unig.

Yn nghymydogaeth Tiberias y mae ffynonau poethion,
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dros y mwyaf o'r rliai y mae hath wedi ei adeiladu. Mae
yn gynwysedig o ddwy ystafell ddyblyg, gan y gwahanir

ystafell y gwrrywaid oddiwrth y mennywaid. Cyrcha

pobl iddynt o bob parth o Syria (Wilson, ii. 113, 115,

120, 127, 131, 134; Robinson, Res. iii. 254, 269; Irby,

Trav. 8; Burchhardt, Trav. in Syria, 320, 326, 329;
Porter, Handboolc, 422).

Mae gweddillion yr hen ddinas yn wasgaredig ar hyd

y traeth tua'r dehau, gaa ymestyn cybelled a'r haths

cynnes. Maent yn gynwysedig o garnau o geryg, syl-

feiui y mur yn agos at y dwfr, ac ychydig ddwsinau o

golofnau gram'te wedi eu gwasgaru o g}dch yn blith dra-

phlith. Nid oes cymaint ag un adeilad yn aros. Mae
hyd yn od sylfeini palasau a themlau wedi diflanu, ac y
mae y rhan fwyaf o'r defnyddiau wedi cael eu cario ffwrdd

i'r dref bresenol (Porter, llandhooìc, 422).

TIBE'RIUS, yr ail ymerawdwr, yr hwn a fabwysiad-

wyd gan Augustus, yr hwn a briodasai Lufia ei fam, ac

ac a gymeradwywyd ganddo fel ei olynydd yn yr ymer-

odraeth. Proffesai gymedroldeb rnawr ar y cyntaf ; ond
wedi hyn diosgodd y mwgwd, a phrofodd ei hun yn
anghenfil creulon, gorraesol, a thrythyll. Yn y bymtheg-
fed flwyddyn o'i deyrnasiad dechreuodd loan Fedyddiwr
ar ei weinidogaeth yn niffaethwch Judea ; ac efe ydoedd
ymerawdwr Rhufain, nid yn unig yn ystod gweinidog-

BATHODYN YR YIIERAWDWR TIBEHIL'S.

aeth loan Fedyddiwr, ond yn ystod holl wemidogaeth
gyhoeddus ein Harglwydd. Atto ef y mae yr amrywiol
gyfeiriadau a wneir yn yr Efengylau o dan yr enw Cesar;

megis Matt. xxii. 17, 21; Luc xxiii. 2; loan xix. 12, 15;

ac yn ystod ei deyrnasiad ef y cymerodd croeshoeliad ein

Harglwydd le yn Jerusalem. Ár ol gosod llawer eraill i

farwolaeth, cafodd ef ei hunan ei lofruddio, o.c. 38, yn y
deunawfed flwyddyn a thriugain o'i oedran a'r eilfed ar

hugain o'i deyrnasiad.

TIGLATH-PILESER. [Assyria.]

TIM'NAH, Tim'nath, Thimna'thah. 1. Hen dref

berthynol i'r Canaaneaid (Gen. xxxviii. 12), a roddwyd
yn gyntaf i Iwyth Judah (Jos. xv. 10), ac yna i'r Daniaid

(xix. 43). Yn amser y Barnwyr perthynai i'r Philistiaid

(Barn. xiv. 4); ac yn nheyrnasiad Ahaz aU feddianasant hi

(2 Cron. xxviii. 1 8). Yn agos i'r Ile yma y darfu Judah gyf-

lawni Ilosgach â'i ferch yn nghyfraith Tamar (Gen. xxxviii.

11-18); ac oddiyma y cafodd Samson wraig yn mherson
un ferched y Philistiaid (Barn. xiv. 1-8, 15, 16). Gol-

yga Dr. Robinson y geUir adwaen Timnah yn Tibneh, Ile

ar y dehau-orllewin i Zorah, Ile genedigaeth Samson, ac

nid mwy na thaith awr o beüder oddi wrtho (Robinson,

Res. ü. 343); ond nid ydym yn cael boddlonrwydd fod

digon o debygolrwydd rhwng y ddau enw i arwyddo
i sicrwydd taw yr un Ile ydynt. 2. Lle yn mynyddau
Jvidah (Jos. XV. 57).

TIMOTHEUS, cydymaith a chydlafurwr yr apostol

Paul, yr hwn a gyfarfyddodd âg ef gyntaf yn Lystra neu
Derbe yn Lycaonia yn Asia Leiaf, yn fwyaf tebygol yn
Lystra. Nid yw yn ymddangos pa un a ydoedd neu
beidio yn anedig o un o'r Ilefydd hyn. Yr oedd ei dad
yn Roegwr (éW^i/) yn ystyr briodol y gair hwnw; ond ei

fam, yr hon a elwid Eunice, ydoedd ' luddewes, ac yn
credu.' Yr oedd ei nain, yr hou a elwid Lois, yn ddynes
dduwiol hefyd ; ac yr oedd Timotheus, yr hwn ' er yn
fachgen oedd yn gwybod yr Ysgrythyr lân,' yn Gristion

eisoes. Gelwir ef yn benodol yn 'ddisgybl,' ac yr ' oedd
yn cael gair da gan y brodyr oll oedd yn Lystra ac

yn Iconiuin.' Yn mhen blyneddau ar ol hyn 'galwai yr

apostol i'w gof ffydd ddiffuant bob un o'r tri' (Act. xvi. 1,

2; 2 Tim. i. 5; iii. 15). Mae rhywbeth yn brydferth

yn y darlun.

Cymerodd yr apostol at Timotheus ifanc :
' Hwn a

fynai Paul fyned allan gyd âg ef,' ond gan nad ydoedd
wedi ei enwaedu (oblegid efallai fod ei dad yn bagan),
' efe a'i cymerth ac a'i henwaedodd, o achos yr luddewon
oedd yn y Ileoedd hyny' (Act. xvi. 3). Darfu iddo yn
awr, mae yn debygol, gydfyned â'r apostol ar ei deithiau

trwy Asia Leiaf ac i Macedonla, er efaUai na ddarfu iddo

etto gymeryd un rhan gyhoeddus yn y gwaith ; oblegid

tra y souir yn barhaus ain Silas mewn cysyUtiad â Phaul,

nid ydyw Timotheus yn cael ei enwi hyd nes iddynt

ddyfod i Berea. Pan ' ddaeth luddewon o Thessalonica,

gan gyffroi y bobl, y brodyr a anfonasant Paul ymaith,

eithr Silas a Thimotheus a arosasant yno.' Aeth yr

apostol yn gyntaf i Athen, a danfonodd gais am iddynt

ddyfod atto (xvi. 4-12 ; xvii. 1-4, 13-16). ' Yn Athen y
gwelodd yn dda i adael ei buu,' a danfonodd Timo-
theus i Tliessalonica, i gadarnhau y dychweledigion yno
a'u ' diddanu ynghylch eu ffydd' (1 Thess. iii. 1, 2).

Aeth yn nesaf i Corinth, lle yr ymunodd âg ef Silas a
Timotheus o Macedonia. Yn Corinth darfu iddo aros o

leiaf flwyddyn a hanner (Act. xviii. 1, 5, 11, 18); a chyd-

unir yn gyfi'redin iddo, tra yno, ysgrifenu ei ddau epistol

at y Thessaloniaid. Yn ei annerchiad attynt una âg ef

hun Silas a Thimotheus, yr hyn a ddeugys eu bod gyd
âg ef ar y pryd yr ysgrifenodd yr epistolau hyn, ac hefyd

y parch oedd ganddo iddynt (1 Thess. i. 1 ; 2 Thess. i. 1).

Cymerodd wedi hyn fordaith i Jerusalem, a chwedi gadael

y Ue ' efe a aeth i Antiochia ; ac wedi iddo dreulio talm

o amser efe a aeth ymaith, gan dramwy trwy hoU wlad
Galatia, a Phrygia mewn trefn, a chadarnhau yr holl

ddisgyblion
;

'
' ac wedi i Paul dramwy trwy y parthau

uchaf, ddyfod o hono ef i Ephesus,' Ile y Ilafuriodd am
ddwy flyuedd o leiaf (Act. xviii. 18-23; xix. 1, 8-10).

Nid yw yn ymddangos pa un a ydoedd Timotheus gyd
âg ef fyw gyfran o'r amser hwn neu beidio ; ond tra yr
oedd yr apostol yn Ephesus dywedir : 'Ac wedi danfon i

Macedonia ddau o'r rhai oedd yn gweini iddo, sef Timo-
theus ac Erastus, efe ei hun a arosodd dros amser yn
Asia' (xix. 22). Aeth yr apostol ei hun ar ol hyn i

Macedonia, a chwedi llafurio yno ac yn Groeg am dalm
o amser, efe a fordwyodd drachefn gan fyned i Jerusalem.

A dywed Luc : 'A chydymdeithiodd âg ef hyd yn Asia,

Sopater o Berea ; ac o'r Thessaloniaid, Aristarchus a
Secundus ; a Gaius o Derbe, a Timotheus ; ac o'r Asiaid,

Tychicus a Throphimus. A'r rhai hyn a aethant o'r

blaen, ac a arosasant am danom yn Troas' (xxx, 1-5).
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Djma y coflfa olaf a geir am Timotlieus yn Actau yr

Apostolion.

Ond er ein bod yu awr yn colli golwg ar Timotheus

am efallai amryw flyneddau, yr ydym drachefn yn cyfar-

fod âg ef yn Rhufain pan yr oedd Paul yn garcharor yn

y ddinas hono. Oddiyno y darfu yr apostol ysgrifenu

llythyrau at y Philippiaid, y Colossiaid, ac at Philemon,

ac y maent oU wedi eu hysgrifenu yn enwau 'Paul a

Thimotheus' (PhU. i. 1 ; Col. i. 1 ; Philem. 1). Yn ol y
cyfieithiad cyfíredin, ymddengys i Timotheus fod ryw

amser yn rhywle yn garcharor, oblegid dywed awdwr y
Llythyr at yr Hebreaid, 'Gwybyddwch ollwng ein brawd

Timotheus yn rhydd, gyd â'r hwn, os daw efe ar fyrder

'

(yr hyn a awgryma mai nid yn Rhufain yr oedd), 'yr

ymwelaf a chwi ' (Heb. xiii. 23); ond yn ol Lardner,

gellir cyfieithu y geiriau 'gyru oddi gartref ar neges'

{]Vorîcs, vi. 370).

Ond er i Timotheus gael ei ysgaru oddiwrth Paul dros

gryn amser, ac efallai ar wahanol adegau, yr oedd yn
barhaus ynglyn â'i waith fel gweinidog i lesu Grist.

Dengys y ddau lythyr a ysgrifenodd yr apostol atto nid

yn unig y ífaith eu bod yn ysgaredig oddiwrth eu gilydd,

ond cynwysant hyfíbrddiadau ar amryw fatterion pwysig,

sut yr oedd 'yn rhaid iddo ymddwyn yn nh Dduw, yr

hwn yw eglwys y Duw byw' (1 Tim. iii. 14, 15)—hy-

fforddiadau hynod gyfaddas i fod yn ddefnyddiol i weini-

dogion yn mhob oes hyd ddiwedd araser.

Ymddengys i Timotheus fod mwy gyd â'r apostol na
neb arall, ac ymddengys fod yr apostol yn hofíus a
pharchus iawn o hono. Geilw ef ei ' fab yn y fíydd

'

(1 Tim. i. 2); 'fy anwyl fab, a fíyddlawn yn yr Arglwydd'
(1 Cor. iv. 17); 'fy mab anwyl' (2 Tim. i. 2). Gwna hyd
yn od ysgrifenu at y Phihppiaid : 'Ac yr wyf yn gobeithio
yn yr Argiwydd lesu anfon Timotheus ar fyrder attoch

;

canys nid oes genyf neb o gyffelyb feddwi, yr hwn a wir
ofala am y pethau a berthyn i chwi. Eithr y prawf o
hono ef chwi a'i gwyddoch, mai fel plentyn gyda thad, y
gwasanaethodd gyda myfi yn yr efengyl ' (Phil. ii. 19, 20,

22). Pan nad allai efe ei hun fyned i ymweled neu aros
gyd â'r eglwysi, anfonai neu efe adawai Timotheus gyda
nhwy—nid prawf bychan o'i ymddiried (Act. xix. 22

;

1 Cor. iv. 17
;_
xvi. 10, 11 ; PhU. ii. 19, 23 ; 1 Thess. iii.

1, 2, 6 ; 1 Tim. i. 3). A phan ydoedd yr apostol yn
dysgwyl cyfarfod â'i angeu, ysgrifenodd atto :

' Mae
genyf goffa am danat ti yn fy ngweddiau nos a dydd

;

gan fawr ewyllysio dy weled
; gan gofio dy ddagrau, fel

y'm Ilanwer â llawenydd;' a chyn gorphen ei lythyr

_

ysgiifenodd :
' Bydd ddyfal i ddyfod attaf yn ebrwydd ;

'

a chyda ei fod ar ei orphen adnewydda ei ddeisvfiad

:

'Bydd ddyfal i ddyfod cyn y gauaf' (2 Tim. i. 3, 4 ; iv.

9, 21). Ymddengys fel pe taw Timotheus ydoedd ei
gyfaill daiarol anwylaf, a'r hwn yr ewyllysiai ei weled
cyn marw. Mae y cyfryw dystiolaethau oddiwrth wr
mor enwog a Phaul yn rhoddi i ni syniad uchel am werth
a rhagoriaeth Timotheus.
Er fod Timotheus yn ddiau yn weinidog ffyddlon a

diwyd ymddengys y gorfyddid ef i gario ei weinidogaeth
yn mlaen, ar un adeg o leiaf, yn nghanol afiechyd corph-

A dyma y i-heswm dros gynghor cyfeUlgar yrorol.

apostol: 'Nac yf ddwfr yn hwy ; eithr arfer ychydig win
er mwyn dy gylla, a'th fynych wendid' (1 Tim. v. 23).'

Nid oes dim lle i feddwl ei fod yn briod, neu yn caeí ei

Iwytho â theulu. Ymddengys ei fod bob amser at ei

ryddid i fyned a dyfod lle bynag y byddai galwad am
dano, neu y gallai ei wasanaeth fod yn ddefnyddiol.

Nid ydym yn gwybod dim am hanes Timotheus ar ol

hyn. Gwna traddodiad eglwysig ef yn esgob cyntaf

Ephesus ; ond os felly yr oedd, yr ydys i gofio taw enw
ar weinidogion cyffredin yr eglwysi yn ol iaith y T. N.
ydoedd esgob, neu arolygwr ; ac i fod amryw esgobion

o'r fath, nid ydym yn gwybod pa nifer, yn eglwys Ephe-
sus (Act. XX. 17, 28). Dywedir iddo ddyoddef merthyr-
dod yn Ephesus yn amser Domitian neu Nerva.

TiPH'SAH. 2. Diuas berthynol i Iwyth Ephraim,
ac heb fod yn mhell oddiwrth Tirsah. Ymddeugys i'r

ddinas hon nacau ymostwng i Menahem ; a chan iddi

gael ei chymeryd, cafodd y trigolion eu taro â'r cleddyf,

a'r gwragedd beichiogion a rwygwyd (2 Bren. xv. 16).

2. Tiphsah neu Thapsacus, ar yr Euphrates, ar y dwyrain
i Syria. Gesyd rhai daiaryddwyr hi ar yr ochr orllewinol,

ac eraUl ar yr un ddwyreiniol i'r afon : ond gan fod yma
bont enwog, efaUai y sefai un ran o'r dref ar un ochr, a'r

rhan arall ar yr ochr arall. Y ddinas hon ydoedd terfyn

gogledd-ddwyreiniol tiriogaethau Solomon (1 Bren. iv. 24).

TiR'SAH, prifddinas un o freninoedd Canaan a orch-

fygwyd gan Josua (Jos. xii. 24), a phrifddinas breninoedd

Israel o amser Jeroboam fab Nebat hyd amser Omri, yr
hwn a adeiladodd Samaria, yr hon ar ol hyny a ddaeth i

fod yn brifddinas Israel (l Bren. xiv. 17; xv. 33; xvi. 8,

15, 17, 18, 23, 24). Ymddengys ei bod yn ddinas bryd-

ferth, neu wedi ei chyfleu mewn man jjrydferth. A dyna

y rheswm paham y gwna y priodfab annerch ei briodas-

ferch :
' Teg ydwyt, fy anwylyd, megis Tirsah ' (Can. vi.

4). Nid ydyw ei sefyllfan yn adnabyddus.

TIR'SHATHA, teitl ZorobabeI a Nehemiah fel llyw-

odraethwyr Persiaidd yr luddewon ar ol eu dychweliad

gaethiwed Babilon. Derbyn ZorobabeI y teitl yn Ezra
n. 63, Neh. vii. 65, 70; a Nehemiah yn Neh. viii. 9; x. 1.

Ymddengys yn gyfystyr a Ilywodraethwr.

TIS'RI. [Ethanim.]
TI'TUS ydoedd Roegwr o ran genedigaeth, ac efallai

un o ddychweledigion Paul, yr hwn a'i geilw ef ei ' fab

naturiol yn ol y ffydd gyfíredinol ' (Gal. ii. 3 ; Tit. i. 4).

Pan yr aeth Paul a Barnabas i Jerusalem i gyfarfod â'r

apostolion ynghylch cwestiwn enwaediad y Cenedloedd,

cymerodd Titus gyd âg ef, felly nid yw yn anhebygol ei

fod wedi taro wrtho gyntaf yn Antiochia. Dyma y son

cyntaf a gawn am dano. Ceisiodd rhai o'r brodyr ludd-
ewig ei orfodi i gael ei enwaedu, ond darfu Paul rymus
wrthwynebu y cynygiad (ii. 3-5), er ar achlysur olynol

iddo gydsynio âg enwaediad Timotheus, gan fod y ddau
amgylchiad mor wahanol. Yr oedd Titus yn Roegwr, a

gallasai ei enwaediad gael ei ddefnyddio fel rheswra dros

enwaediad pawb dychweledigion cenedlig ; tra yr oedd
Timotheus o ddisgyniad luddewig—gan fod ei fam yn
luddewes—ac efe, Paul, 'a'i cymerth ac a'i henwaedodd, o

achos yr luddewon oedd yn y lleoedd hyuy' (Act. xvi. 3).

Nid ydym yn cyfarfod â Thitus drachefn am yspaid
Uawer o flyneddau ar ol hyn. Nid oes dim Ile i feddwl
ei fod, fel Timotheus, yn gydymaith a chydlafurwr i'r

apostol Paul. Cyfarfuasant, fodd bynag, o'r diwedd

—

efallai yn Ephesus yn ystod hir arosiad yr apostol yn y
ddinas hono (Act. xix. 8, 10), gan mai oddiyno y danfon-
odd ei Lythyr Cyntaf at y Corinthiaid ; ac anfonodd
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Titus attynt, oblegid efallai ei fod yn awyddus i wybod
pa fath dderbyniad oedd ei lythyr wedi gael, yn gystal a

sefyllfa pethau yn eu mysg (2 Cor. xii. 18). Yr oedd
wedi bod yn dysgwyl am ddychweHad Titus ; ond yn
hyn cafodd ei siomi, ac ymddengys i hyn ychwanegu ei

bryder. ' Eithr,' medd ef, ' wedi i mi ddyfod i Troas i

bregethu efengyl Crist, ni chefais lonydd yn fy yspryd,

am na chefais Titus fy mrawd ; eithr gan ganu yn iach

iddynt, mi a aetlium ymaith i Macedonia' (ii. 12, 13).

Yma y cafodd ei fawr loni trwy ddyfodiad Titus atto, a

chan yr hanes a rodd iddo am y dylanwad hyfryd ac yr

oedd ei lythyr wedi gynyrchu ar y Corinthiaid. Yr oedd
Titus wedi cael ei fawr íbddloni yn y derbyniad a roisaut

iddo ef ei hun, ac yr oedd ei galon wedi ei meddlanu â

serch tuag attynt (vii. 6-16). Wedi ei galonogi gan yr
amgylchiudau hyn, darfu i'r apostol ysgrifenu ail lythyr

at y Coriuthiaid, ac a'i hanfonodd gyda Thitus, gan ei

awdurdodi ar yr un pryd i orphen y casgliad ar gyfer y
saint tlodion yu Jerusaîem ag yr oedd yn flaenorol wedi
ei ddechreu, ac wrth wneud liyny cymeradwya ef iddynt

fel ei 'gydymaith, a'i gydweithydd tuag attynt hwy'
(viii. 6, 16, 17, 23).

Nid oes genym ddim hanes yn Actau yr Apostolion am
lafur Titus yn ngwaith yr efengyl, na chyn hyn na chwedi
hyn ; ond mae yn amlwg ei fod gyd â'r gwaith oddiwrth yr

epistol a ysgrifenodd Paul atto, gan debygu, fel y gwna,
i'r rhai a aufonodd at ei fab Timotheus. Yn yr epistol

hwu dywed :
' Er mwyn hyn y'th adewais yn Creta, fel

yr iawn drefnit y pethau sydd yn ol, ac y gosodit henur-

iaid yn mhob dinas, megis yr ordeiniais i ti ' (Tit. i. 5).

Ac yn niwedd yr epistol rhydd iddo y cyfarwyddiadau
hyn :

' Pan ddanfonwyf Artemas attat, neu Tychicus,

Ijydd ddyfal i ddyfod attaf i NicopoHs, canys yno yr

arfaethais auafu. Hebi'wng Zenas y cyfreithiwr ac Apolos

yn ddiwyd, fel na byddo arnynt eisiau dim' (iii. 12, 13).

Dengys yr adnodau hyn, yn gystal a'r epistol ei hun,

gysylîtiad agosach rhwng Paul a Thitus nag oedd wedi
bodoli o'r blaen. Efallai taw y gwasanaeth prydlon a

daionus a wnaeth Titus i'r achos da yn Corinth a gyn-

yrchodd hyn. Nid ydym yn sicr pa bryd y darfu Paul
adael Titus yn Creta i'r dybenion a enwir yma. Tybia

rhai y gallasai fod yr apostol, yn ystod ei hir arosiad yn
Ephesus, wedi cymeryd moi'daith i Creta gyda Titus, a'i

adael ef yno; ond nid ydym yn ystyried hyn yn debygol

iawn. Gan y golygwn fod lle i gredu i Paul ddyoddef
dau garchariad yn Rhufain, tueddir ni i feddwl y gtülasai

yn y cyfwng rhyngddynt gymeryd y fordaith a sonir am
dani yma gyda Titus. [Paul.]

Yr unig hanes arall sydd genym am Titus yn y T. N.
yw ei fod wedi bod yn Phufain pan yr oedd Paul yn
garcharor yuo—ychydig amser efallai cyn ei ferthyrdod

—ac iddo adael y ddinas a myned i Dalmatia (2 Tim. iv.

1 0). Nid oes genym ddim hanes coeladwy am ei helynt-

ion olynol. Dywed traddodiad taw efe ydoedd esgob

cyntaf Creta, ac iddo farw yn y bedwerydd ílwyddyn ar

ddeg a phedwar ugain o'i oedran {Bib. Sac. viii. 322).

TOGAR'MAH, trydydd mab Gomer ac wyr Japheth
(Gen. X. 3). Gwna Josephus ef yn dad y Phrygiaid

;

Bochart, y Cappadociaid, o ba un yr oedd Ilwyth a elwid

Trogmi, Trocmi, neu Trogmades. Gwna Calmet ac eraill

ef yn dad y Turkomans yn Tartary ; eraill, yn dad yr
Armeniaid. Mae yn sicr y gwnai ei ddisgynyddion fas-

nachu â'r Tyriaid mewn milwyr, cefîylau, a mulod (Ezec.

xxvii. 14); ac y gwnant helpu Gog a Magog yn erbyn
Israel (Ezec. xxxviii. 6 ; Wells, Geog. 0. and N. T. ì. 6 ;

Rosen. Geog. i. 133, 293).

TO'PAZ. [Meini Gwerthfawr.]
TO'PHET. [HiNNON.]
TORI. 1. Rhanu yn ddarnau â chyllell neu ofEeryn

cyffelyb (Exod xxxix. 3 ; Lef. i. 6). 2. Pigo neu f'rathu,

poeni, blino (Act. v. 33). 3. Dinystrio (Esa. ix. 14; x. 7).

Arwydda fod dynion yn ymdori orcnodedd o alar a gwall-

gofrwydd (Jer. xvi. 6 ; Marc v. 5).

Tori y cnawd sydd ymadrodd a arferir amryw weithiau
yn yr Ysgrythyr. Gwaherddid yr luddewon yn Uym
yn erbyn tori y cnawd. Yr oedd y ddeddf yn erbyn yr
arferiad fel y canlyn (Lef. xix. 28): 'Ac na wnewch dor-

iadau yn eich cnawd am un marw, ac na roddwch brint

nod arnoch; yr Arglwydd ydwyf fi;' a Deut. xiv. 1 :

' Plant ydych chwi i'r Arglwydd eich Duw : na thorwch
mo honoch eich hunain, ac na wnewch foelni rhwng eich

Ilygaid, droa y marw.' Yn y ddwy adnod hyn lle yr
adroddir y gyfraith dygir ar gof i Israel taw yr Arglwydd
yw eu Duw

;
yr hwn ymadrodd sydd wedi ei gysylltu

tì'r gorcliymyn yn y fath fodd ag i gynwys na fyddai y
cyfryw doriadau yn y cnawd yn dderbyniol gauddo fel

gweithred o addoliad neu arwydd o serch. Yr oedd yr
arferiad hon yn gyfîredin yn mhlith eu cymydogion
eilun-addolgar, ac amlygai yn gyffredin ryw serch mewnol
naiU ai tuag at yr eilun a addolent neu y cyfaül a garent

(1 Bren. xviii. 28). Pan yr oedd offeiriaid Baal yn methu
Uwyddo mewn gweddi atto, gwaeddasant â llef uchel, a
thorasant eu hunain yn ol eu harfer â chyllill ac ellynod,

nes i'r gwaed ffrydio aruynt. Mae yn ofynol deall y
geiriau 'a thorasant eu hunain yn ol eu harfer' fel yn
arwyddo naiU ai ei fod yn arferol iddynt wneuthur felly,

neu y cyflawnent y weithred mewn dull gwahauol oddi-

wrth eiddo y sawl wasanaethent eilunod eraill. Gan taw
defod goelgrefyddol gyffredin ydoedd yn mhlith yr eilun-

addolwyr, gwelwn ystyr y gorchymyn a roddwyd i Israel,
' Na wnewch doriadau yn eich cnawd

;

' a grym y rheswm
a ychwanegir, ' Myfi yw yr Ai-glwydd eich Duw; a chwi-
thau ydych blant i'r Arglwydd eich Duw.' Ni fyn i

Israel ddysgu gan y cenedloedd eu ffyrdd, ac nid oes vm
aberth mor gymeradwy yn ei olwg a chalon ddrylliog

gystuddiedig.

Mae yn arferiad yn y Dwyrain i wneud toriadau yn y
breichiau â chyllill neu bigadau [daggers), fel arwydd o
serch tuag at eu dewisolion neu eu cai'iadau ; ac y mae
rhai teithwyr wedi ein hysbysu iddynt hwy weled breich-

iau rhai o honynt wedi eu dyfn archolli â chlwyfau o'r

arddwrn i'r penelin. Mewn cyfeiriad at yr arferiad yma,
fel amlygiad o serch at gyfeillion, o alar ar gyfrif eu
cystuddiau neu marwolaeth, y mae i ni ddeongli amryw
adnodau yn ysgrifeniadau y prophwydi. Gwna y rhai

canlynol wasanaethu fel esampl (Jer. xvi. 6): 'A byddant
feirw yn y wlad hon, fawr a bychan : ní ohleddir hwynt

;

nid ymdorir ac nid ymfoelir drostynt.' Jer. xli. 3: 'Yna

y daeth gwyr o Sichem, o Siloh, ac o Samaria, sef pedwar
ugeinwr, wedi eillio eu barfau, a rhwygo eu dillad, ac

ymdori.' Jer. xlviii. 37 : 'Ar bob llaw y bydd rhwygiadau,
ac am y Iwynau sachliain.' Gwna yr adnodau sydd new-
ydd gael eu coffhau, pan chwilir i mewn iddynt, ddangos
priodoldeb y sylwadau hyn a esponiant 'doriadau y cnawd.
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Dan oruchwyliaeth Moses' yi- oedd amryw droseddau

ara ba rai yr oedd personau i gael eu toriymaith o fysg y
bobl. Os gwnai Hebrewr esgeuluso enwaediad ar ol

dyfüd i'w oedran, neu esgeuhiso cadw y Pasg (Gen. xvii.

14 ; Num. ix. 13); os cyâawnai unrhyw waith ar y Sab-

bath (Exod. xxxi. 14, 15); os cynygai ífuantu yr olew neu

yr arogldarth santaidd (Exod. xxx. 33); os bwyttai unrhyw

ran o hedd-offrwm yn ei aflendid, neu waed, neu frasder

anifeihaid a ddefnydíhd i'w haberthu ; neu a fwyttai o'i

hedd-ofí"rwm ar ol yr ail ddydd (Lef vii. 20-27 ; xix. 8);

08 gwnai ladd ei aberth mewn un lle ond wrth ddrws y
tabernacl (Lef xvii. 4, 9); os esgeulusai gadw ympryd y
cymod, neu ddefnyddio dwfr puredigaeth oddiwrth un-

rhyw aflendid (Le£ xxiii. 27-31 ; Num. xix. 13-20); os

oedd yn euog o sodomaeth, anifeleidd-dra, gorwedd yn
wirfoddol gyda bennyw yn ei misglwyf, neu losgach,

eilun-addoliaeth, rhoddi ei had i Moloch, ymgynghori â

dewiniaid, neu gabledd, pechodau rhyfygus, llofruddiaeth,

treisiad, godineb (Lef xviü. 20), yr oedd i gael ei dori

allan o'r gynulleidfa ; nid yn unig nid oedd i gael ei

gyfrif mwyach yn un o'r gynulleidfa, ond mewn llawer o

enghreifiliau yn cael ei osod i farwolaeth.

Yn amser olafy werin-lywodraeth torid ym.aitli drosedd-

wyr o blith y bobl trwy eu bwrw allan o'r synagog (loan

ix. 22, 34 ; xii. 42 ; xvi. 2). Yr oedd hyn yn fath o

esgymundod Tybir yn gyfíi-edin fod gan yr luddewon
dri math o esgymundod : y cyntaf ydoedd niddid, neu
ddidoliad y person oddiwrth bethau santaidd am yspaid
deg ar hugain o ddyddiau

;
jr ail, cherem neu anathema,

yr liwn a gadarnhai y blaenaf ae a gauai allan y toseddwr
o'r synagog, ac oddiwrth ymwneud maanachol

; y tryd-

ydd, shammatha, yr hwn gyhoeddid trwy 300 neu 400 o

udgyrn, ac a arwyddai gauedigaeth bythol allan o'r syna-

gog. Ond mae Selden wedi dangos yn dra amlwg fod

niddui a shammatha yn cael eu defnyddio un am y Ilall,

ac yn aml yn arwyddo yr un cerydd ; ac yn ganlynol nad
oes gan yr luddewon ond esgymundod mwy a Uai. Mae
ff"urf-eiriad y lleiaf y-n fyr a syml :

' Bydded y cyfryw un
yn esgymunedig.' Os parha troseddwr dano dri mis heb
amlygu ei edifeirwch, gwéinyddir yr un mwyaf Ynddo
pentyrir Uu o felldithion oddiwrth Duw, an^elion, nef a
daiar, &c. Gwnai yr .esgymundod mwyaf gau allan y
troseddwr rhag dynesu yn agosach at un persou, heb
wneud eithriad o'i wraig .a'i blant, pa phedwar cufydd.
Gwna yr un mwyaf .ei gau allan oddiwrth bob cym-
deithas ; ftbirífedir ei eiddo, ac weithiau . carcharir ef ei

hun. Truenus ydoedd cyflwr yr esgymunedig yn mhH
sect lem-fanol .yr Esseniaid. Gwnai.eu dedfryd eu cau
allan oddiwrth bob cyfeillach â phersonau perthynol i'w
plaid eu hunain

; gorfodai eu hadduned iddynt beidio
derbyn bwyd oddiwrth neb arall

; gorfodid hwynt i fyw
fel ansifeiliaid ar wreiddiau a Ilysiau hyd nes byddai eu
cyrph wedi dadfeilio neu bydru ffwrdd. Arferai yr
luddewon eraill fod yn fwy cymhedrol. Cania;fcaent i'r

person esgymunedig fod yn bresenol yn eu haddoliad
cyhoeddus, ac estynent iddo faddeuant ar broffes ym-
ddangosiadol ddifrifol o .alar am ei bechod ac addewid o
ddiwygiad; er,os byddai y trosedd yn un uniougyrchol yn
erbyn Duw, ni chyhoeddid maddeuant un amser cyn mis
o amser ar ol i'r esgymundod baso heibio. Ond y mae yr
luddewon presenol yn echrydus o greulon tuag at eu
brodyr esgymuuedig. Naceir iddynt bob math o help

;

ni chyfarfyddant â dim ond anfoesgarwch ; lluchir hwynt
â cheryg oa ymddangosant yn yr ystrydoedd

; gochelir

hwynt gaii eu perthynasau agosaf Er niwyn cyrhaedd
maddeuaut rhwymir liwynt wrth bost a churir hwynt

;

ar ol hyn rhaid iddynt orwedd yn eu hyd wrth ddrws y
synagog, fel y gallo y lleiU gamu drostynt. Os byddant
farw dan y ddedfryd, cedwir gwledd-wyl lawen ddifyrus
er cof am eu marwolaeth.

Mae yr luddewon yn cymeryd arnynt i esgyraundod
gael ei ddwyn i mewn yn foreu i'r eglwys ; i Adda
esgymuno Cain a'i had. Mae rhai yn cael o hyd i'w

ddechreuad yn melldith Deborah ar drigolion Meroz am
wrthod cynorthwyo Barac yn erbyn lluoedd Jabin (Barii.

V. 23). Priodola eraill ei ddechreuad i gyhoeddiad Ezra,
sef galw ar yr holl luddewon i gasglu ynghyd yn Jeru-
salem i ysgar oddiwrth eu gwragedd dyeithr, a phwy
bynag a wrthodai ddyfod, y fíbrffedid ei eiddo, ac y torid

ef ei hun allan o'r gynulleidfa (Ezra x. 7, 8). Ymddengyy
y rhyfygai personau anghyhoedd i esgymuno a maddeu i

droseddwyr yn gystal a barnwyr cyhoeddus ; a sicrheir i

ni fod rhai luddewon diweddar yn dynwared y Pabydd-
ion wrth esgymuno anifeiliaid am yr hyn a gyfrifant hw}-
yn ddirfawr dramgwyddus.
Yn yr eglwys Gristionogol y mae awdurdod ddwyfol

dros gadw allan droseddwyr o gymundeb y saint ; ond y
mae esgymundod yn ystyr briodol y gair, yn cau allan

oddiwrth seiliau y cyfamod newydd a breintiau Cristion-

ogol eraill, ac oddiwrth bob cyfeillach fydol a niasnachol
afreidiol â chyd-Gristionogion ; yn gwneud un yn ethnig
a phublican ; ac yn ei draddodi i Satan, duw y byd hwn,
fel, dros yr am.ser presenol, aelod gweledig o'i deyrnas ef,

yr hon a orwedd mewn tywyllwch. Ni ddylai y cyfryw
ddisgyblaeth byth gael ei gweinyddu ond am bechodau
a waherddir yn amlwg gan ddeddf ddwyfol, ac yn y rhai

y parha y troseddwr yn ystyfnig. Ac ni ddylai gael ei

gweinyddu chwaith ond mewn dull doeth, didderbyn
wyneb, rheolaidd, Ilariaidd, a difrif-ddwys. Pan y ca ei

gweinyddu felly y mae yn ddigon dychrynllyd, er nad
oes un gosb wladol yn gysylltiedig â hi ; cadarnheir hi

gan Dduw, lachawdwr a Barnwr y byd (Matt. xviii. 15,

16-18; xvi. 19; 1 Cor. v. 4-13; Gal. v. 12; 2 Thess. iii.

14, 15; Tit. iii. 10; 1 Tim. i. 20).

TRACHONITIS, y rhan ogledd-ddwyreiniol eithaf i

ba un y rhenid yr oror drigianol ar y dwyrain i'r lor-

ddonen, ac yn jmestyn o diriogaeth Damascus ar y
gogledd hyd yn agos i Bostra ar y dehau, ac yn derfyn-
edig ar y dwyrain gan auialwch Arabia. Gwlad wyllt
greigog ydoedd, ac yr oedd ei thrigolion—y rhai oeddynt,
fel yr ymddengys, o ddisgyniad Arabaidd—yn hiliogaeth

diddeddf ac aflywodraethus. Gellid dweud ei bod yn
ogof Iladron, y rhai a drigent mewn ogofau a Uechfanau,
ac a ymgynalient trwy yspeilio eu cymydogion a'u gilydd.

Er mwyn diwreiddio fíauau yr ysbeilwyr hyn gosododd
Augustus y wlad dan Iywodraeth Herod, yr hwn yn
ganlynol a fabwysiadodd fesurau er rhwystro eu difrod-

iadau, a sicrhau heddwch a diogelwch i'r parthau cymyd-
ogaethol (Joseph. Antiq. xv. 13 ; xvi. 13), Phylip, un o
feibion^ Herod, ydoedd detrarch Trachonitis ac Iturea
(Luc iii, 1). Mae y wlad a elwir El Ledjah, sef y rhan
ddwyreiniol o'r Hauran, yn eyfatteb mewn rhan i'r hen
Drachonitis.

TRADDODIAD, pethau wedi cael eu trosglwyddo o
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oes i oes, heb gael eii liysgrifenu. Cymer yr luddewon
arnynt ddweud i Dduw roddi, heblaw deddfau Moses, y
rhai sydd yn ysgrifenedig yn y Pentateuch, lawer yn
ychwaneg, am ba rai yr hysbysodd Moses ac Aaron

;

darfu iddynt hwy eu trosglwyddo i'r henuriaid, a darfu

iddynt hwythau eu gwneud yn hysbys i'r prophwydi. A
gwnaeth y rhei'ny, o genedîaeth i genedlaeth, eu tros-

glwyddo i'r oesoedd canlynol. Cyfrifent hwy mai y
ddeddf draddodiadol hon, a drosglwyddwyd heb ysgrifen,

ydoedd enaid y ddeddf ysgrifenedig, sef yr hyn roddai

íywyd a synwyr iddi. Nid oedd y traddodiadau hyn,

fodd bynag, ddim ond dyfeisiadau dynion rhyfygus. Mae
Moses yn bendant yn gorchymyn i ni beidio talu sylw i

ddim ond yr hyn mae Duw wedi ei ddatguddio i ni yn ei

air (Deut. xxix. 29). Ar ol amser Malachi cafodd y tradd-

odiadau hyn eu mawr hosogi ; ond yr oedd rhai o honynt

yn ddibwys, megis cyfarwyddiadau i olchi dwylaw, croch-

anau, a byrddau ; a rhai o honynt yn chwinillyd, megis

y rhai perthynol i phylacterau. Yr oedd rhai o honynt

yn bertlaith ddrygionus, megis y dybiaeth y gwnai gwaith

dyn yn cysegru pethau i Dduw ei ryddiiau oddiwrth }

ddyledswydd o gynnal ei rieui oedranus ; a'u caniatad i

dyngu i greaduriaid, a chymeryd arnynt fod 11w yn fwy
rhwymawl, os wedi ei dyngu i'r rhodd ar yr allor nac ar yr

allor ei hun; a'u gwaith yn cymeryd arnynt ei fod yn gyf-

reithlon i ddyn gashau ei eìynion, &c. Mae ein Hiach-

awdwr yn siarad yn Ilyra yn eu herbyn am droseddu

gorchymyniou Duw, a gwneud eu defosiwn yn ddiwerth

trwy eu traddodiadau (Matt. xv. 2). Yn fuan ar ol hyny
nid oedd eu crefydd yn gyfansoddedig o braidd ddim ond

ufudd-dod i draddodiadau. Darfu i Eabbi Judah, yn

nghylch o.c. 190, gasglu cymaint ag allai o draddodiadau,

a galwodd ei waith y Mishna, nevi yr Ail Ddeddf. Gan
nad ydoedd hwn yn ddigon eglur ar lawer o bethau,

darfu i Rabbi Jochanan, ynghylch 100 mlynedd ar ol

hyny, ysgi-ifenu esponiad arno. Enwodd ef y Gemara,

neu y Ferffeithricydd. Y ddau hyn yn unedig a'u gilydd

a elwir y Talmud, neu gyfarwyddyd Jerusalem, oblegid

iddo gael ei gyfausoddi yn benaf at wasanaeth yr ludd-

ewon yu Nghanaan Ond gan i'r Gemara gael ei ysgrifenu

mewn duU tywyll, a bod Ilawer o draddodiadau adnab-

yddus yn y Dwyrain heb gael eu coffhau ynddo, darfu i

llabbi Asche a'i ddisgyblion gyfansoddi un arall, yr hwn,

wedi ei uno a'r Mishna, a gyfansoddai Dalmud Babilon.

Mae yn gynwysedig o chwech rhan, triugain a thri o

draethodau, a phum cant a phedwar ar hugain o benodau

;

ac adrodda wahauol farnau eu rabbiniaid mewn perthynas

i hadau, planigion a ffrwythau, gwyliau, bennywaid, niw-

eidiau, ebyrth a phethau sautaidd eraill, a phuredig-

aethau. Er fod y Talmudau hyn wedi eu llanw â

sothach a ffoluieb, etto hwy ydyw—yn enwedig un Babi-

lou (oblegid ni thelir fawr sylw i un Jerusalem)—yr hyn
allwn ni alw yn gorph deddf wladol ac eglwysig ludd-

ewon y dyddiau presenol, os nad allwn ddweud eu credo

hefyd, yr hon a ystyriant yn ddigymhar ragori ar yr

H. D., ac am wrthod yr hou y maent yn ffieiddio eu

brodyr y Raraites (y rhal ni chydnabyddant ond y Beibl

yn unig) fel braidd ddiaflaid ymgnawdoledig. Gan fod

eu Talmud mor fawr fel nad allai ond ychydig o'u doctor-

iaid wneud eu hunaln yn feistriaid arno, darfu i Moses
Maimonides, rabbi Yspaenaidd, ynghylch 1180, wneud
talfyriad o hono, yr hwu a gyhoeddwyd yn bedair cyfrol

unplyg, ac y maerit dan rwymau iddo ef am gwtogi—o'r

hyn Ueiaf am dalfyru—llawer iawn o ffolineb. Wedi y
cyfan, gallai dyn'yn berchen digon o amynedd gael
amrywiaeth mawr o bethau yn y Talmud yn gynorthwyol
i esponio amryw ranau o oraclau Duw.
Dan oruchwyliaeth y T. N. mae y Pabyddion wedi

cymeryd arnynt feddu nifer o draddodiadau y dywedir
iddynt ddisgyn oddiwrth yr apostoUon. Nid yw y rhan
liosocaf o'r rhai hyn ddim mymryn gwell na rhai y Tal-

mud. Ac nid yw gair Duw yn caniatau i ni gymeryd
sylw ddim o'r fath yn y matter o grefydd. Gorcliy-

mynid i'r Thessaloniaid ddal y traddodiau—h.y,, yr hyn
oedd wedi ei draddodi iddynt yn y Ilythyrau a anfonasid

attynt, ac yn mhregethau Paul a'i frodyr, yn ol yr Y'^s-

grythyrau. Ond yn awr mae y Beibl yn orphenedig, a
chyhoeddir melldith echrydus uwch ben pwy byuag a

'rydd ddim at, neu a dyn ddim oddiwrth ' yr hyn sydd
yn ysgrifenedig yn y gyfrol santaidd (2 Thess. iii. 15;
Dat. xxii. 18, 19).

TRAGYWYDDOL, BYTH BYTHOEDD, &c., a

arwydda welthiau— 1, Yr hyn a bery dros hir amser.

Dywedir fod y deddfau seremoniol i barhau yn dragy-

wydd (Exod. xxvii. 21 ; xxviii. 43). Gelwir Canaan yn
etifeddiaeth dragyicyddol (Gen. xvii. 8), ac yn hytrach am
y cysgoda bethau tragywyddol yn ystyr gaeth y gair.

Gelwir y mynyddau yn dragyuyddol, i arwyddo eu hyn-

afiaeth, eefydlogrwydd, a'u hir barhad (Gen. xlix. 26 ;

Deut. xxxiii. 15). Yn yr ystyr cyfyng hwn, gelwir y
llywodraeth a addawyd i Dafydd ac i'w had yn un dra-

gywyddol, os na wnawn ei hystyried fel yn cael ei pharhau

yn dragywydd yn un ysprydoí y Messiah (2 Sam. vii. 1 3,

16). 2. eithiau arwydda yr hyn sydd heb ddechreu

na diwedd, o'r hyn lleiaf heb ddiwedd. Pan y cymhwysir

y gair tragywyddol at Dduw, arwydda ei fod heb ddechreu

na diwedd. Mae y parhad diderfyn hwn yn gynwysedig

yn ei hunan-fodolaeth ; oblegid nis gall yr hyn sydd

hunan-fodawl oddef y syniad fod rhyw dymhor wedi bod

pan nad oedd ef yn bodoli ; ond mae dull y parhad ti-a-

gywyddol, a'i gydfodolaeth âg amser, yr un mcn- anhawdd
i ni idd ei amgyffred ag ydyw cydfodolaeth ei anfeidrol-

deb â llefydd neiUduol. Gosodir allan y tragywyddoldeb

hwn eiddo Duw trwy gyhoeddi ei fod o dragywyddoìdth

i dragyicijddoldeb (Deüt. xxxiii. 27; Ps. xc. 2).__ Mae y
cyfamod gras, yn y gweinyddiad o hono (Heb. xiii. 20), ac

angelion, eneidiau dynol, a chyflawniad swydd gyfryngol

Crist, ac felly prynedigaeth, iachawdwriaeth, a gogoniant,

yn dragyiuyddol^ heb ddiwedd (Ps. cx. 4 ; Heb. vii. 25 ; Esa.

ix. 7; Heb. ix. 12; v. 9 ; 2 Cor. iv. 17). Ac nid yw cosp-

edigaeth y daranedigion yn llai parhaus ; defnyddir yr

un gair i ddarlunio y ddau beth (Matt. xix. 16; xxv. 41,

46). Bydd y farn ddiweddaf yn dragywyddol ; pender-

fyna yn ddialw-yn-ol gyflwr tragywyddol dynion ac

angelion (Heb. vi. 2).

TRAMGWYDDO, neu roddi tramgwydd— 1. Cyf-

lawni trosedd ; tori deddf Duw neu ddynion (lago iii. 2

;

Act. XXV. 8, 11). 2. Anfoddloni; gofidio (Diar. xviii.

19; 1 Sam. xxv. 31 ; Matt. xvL 23). 3. Bod yn achlysur

i un i syrthio i bechod, neu ei rwystro i gyflawni ei ddy-

ledswydd (Marcix. 42-47; Rhuf. xiv. 21); athramgwydd
yw yr hyn sydd yn achos neu achlysur o fod dyn yn cael ei

arwain i bechod neu ei rwystro i gyflawni ei ddyledswydd,

gan nad pa un ai gan dwyll neu ofid a blinder meddwl
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7 ; 1 Cor. viii. 13 ; x. 32). Tramgwyddo

y cyfiawn ydyw gwneud yr hyn syddyn
(Matt. XVIII

•,'enedlaeth ^ ^ „ „ „ . - - .
.

sydd yn tueddu i dristau eu hysjjryd, neu eu harwain i

bechod (Ps. lxxiii. 15). Weithiau cymerir tramgwydd

pan na roddir un ; felly mae dynion yn tramgwyddo

wrth Grist, ac iddynt hwy y mae efe yn faen tramgwydd

pan y cymerant achlysur oddiwrth ei ymddibrisiad mawr,

neu oddiwrth ei athrawiaethau neu ddeddfau, i ddangos

diystyrwch o hono a'i wrthod (Matt. xi. 6 ; xiii. 57 ;
xv.

12 ; xxvi. 31 ; Esa. viii. 14 ; Rhuf. ix. 33 ; 1 Pedr ii. 8).

Pe pregethasai Paul yr enwaediad fel peth angenrheidiol

i iachawdwi-iaeth, buasai tramgwydd y groes wedi darfod

:

buasai yn ofynol taflu o'r neilldu athrawiaeth y pryned-

igaeth, trwy ymddibrisiad ac angeu y Messiah, ac felly

darfydtlasai tramgwydd yr luddewon a'u herledigaeth o

hono (Gal. v. 11 ; vi. 12). Gall traragwyddo, yn enwedig

Gristionogion gweinion, gael ei ganiatau, i ddybenion

doeth, gan Dduw ; ond arswydus ydyw pechod a chosp-

edigaeth yr hwn a yrafoddia trwy roddi tramgwydd, hyd
yn od mewn pethau amheus, neu trwy bethau cyfreithlon

ynddynt eu hunain, ond nid yn angenrheidiol ofynedig

gan y ddeddf. Mae yn euog o dori gorchymyn pendant
deddf ddwyfol, yr hon nis medr gorchymyn breninoedd

daiarol, nac vin niwed neu berygl allanol, byth ei dlrymu.

Yn nghyfrif Duw y mae yn pechu yn erbyn Crist, ac yn
dinystrio ei frawd dros yr hwn y bu Crist farw (Rhuf
xiv. 13-15, 20, 21 ; 1 Cor. viii. 9-13). Mae yn tynu ar

ei ben wae drom a melldith Duw ; a buasai yn well iddo
ef pe crogasid maen melin am ei wddf, a'i daflu i ganol y
raôr (Matt. xviii. 6, 7). Y fath ystyriaeth arswydus i

broíFeswyr ein hamserau ni, y rhai, yn Ue ymarfer eu
hunain bob amser i gadw cydwybod ddirwystr tuag at

Dduw a dynion, a ddiystyrant y sy.niad o nacau iddynt
eu hunain y mwyniant lleiaf er mwyn brawd gwan !

Pan fyddo un wedi cael tramgwydd anghyhoeddus fe

ddylai, mewn modd difrifol a thawel, geryddu y tros-

eddwr wrtho ei hun, ac os na cha foddlonrwydd, dylai
•ei geryddu ger bron un neu ddau yn ychwaneg ; ac os
metha gael boddlonrwydd yn y wedd hon, dylai ei osod
ger bron yr eglwys ; ac os parha y troseddwr i fod yn
anedifeiriol, a'r trosedd yn un amlwg o bechadurus, a
chwedi ei brofi yn eglur, yna y mae i gael ei dori allan o
gymdeithas aelodau yr eglwys ; ond dylid trin brodyr
fyddo wedi rhoddi tramgwydd gyd â'r addfwynder a'r

onestrwydd mwyaf, ynghyd â thynerwch mawr, a'r gofal
rawyaf rhag cyhoeddi ar led yn afreidiol eu bai (Matt.
xviii. 15-18; Lef xix. 17).

TRO'AS, neu Alexandri'a Tro'as, fel ei gelwir yn
,aml, dinas ar forlan gorllewinol Mysia yn Asia Leiaf, a
rhyw gyraaint o bellder ar y dehau i safle tybiedig yr
hen Gaerdroia. Cafodd Paul, y tro cyntaf y daeth i

Troasweledigaeth hynod o ' ryw wr o Macedonia, yr hwn
a ddeisyfai arno, ac a ddywedai, Tyred drosodd i Mace-
donia, a chymhorth ni.' Mordwyodd yn ganlynol ar
unwaith tua'r wlad hono (Act. xvi. 8-11). Ar daith
olynol daeth drachefn i Troas (Act. xviii. 23 ; xix. 1, 21,
22)—fí;xith at ba un y cyfeiria yn 2 Cor. ii. 12, is':
'Eithr wedi i mi ddyfod i Troas i bregethu efengyl Crist,
ac wedi agoryd i mi ddrws gan yr Arglwydd, ni chefais
lonydd yn fy yspryd, am na chefais Titus fy mrawd

;

cithr gan ganu yn iach iddynt, mi a aethura ymaith i

Macedonia.' Pan y darfu iddo unwaith yn ychwaneg

adael Macedonia, daeth drachefu i Troas, ac yu awr ni

gawn fod eglwys yn y ddinas hono, ac efallai mai fí^rwyth

ei lafur blaenorol ydoedd. ' Yma,' medd Luc, ' yr aros-

asom saith niwrnod. Ac ar y dydd cyntaf o'r wythnos,
wedi i'r disgyblion ddyfod ynghyd i dori bara, Paul a
ymresymodd â hwynt, ar fedr myned ymaith diranoeth,

ac efe a barhaodd yn ymadrodd hyd hanner nos
;

' ac ar

yr achlysur yma y darfu iddo yn wyrthiol gyfodi i fynu
Eutychus, yr hwn a orchfygwyd gan gwsg, ac a gwymp-
odd i lawr o'r drydedd lofíl, ac a gymerwyd i íynu yn
farw. 'Ac wedi iddo ddyfod i fynu, a thori bara a bwytta,

ac yraddiddan hyd doriad y dydd, felly efe a ymadawodd'
(Act. XX. 6-12). Mae rhywbeth yn hynod ddyddorol yn
yr hanes byr hwn am gyfarfod a gwasanaeth crefyddol

eglwys Gristionogol ar y dydd cyntaf o'r wythuos, a
phresenoldeb yr apostol gyda hi. Yr unig gyfeiriad

arall at Troas yn T. N. a geir yn 2 Tim. iv. 13 :
' Y cochl

a adewais i yn Troas gyda Chai-pus, pan ddelych, dwg
gyda thi, a'r Ilyfrau, yn enwedig y memrwn.' Ni chafodd
hyn ei ysgrifenu am rai blyneddau ar ol yr yraweliad a
sonir ara dano uchod, ac yn ganlynol prin y gellir tybied
taw yr amser hwnw yr oedd wedi gadael ei gochl, ei

Iyfrau, a'i femrwn yn Troas, gan nad yw yn debygol y
buasai cyhyd o amser cyn danfon am danynt. Cyfan-
sodda hyn, mewn gwirionedd, reswm cryf yn íFafr y dyb
i'r apostol ddyoddef dau garchariad yn Rhufain, ac iddo

yn y cyfwng rhyngddynt ymweled, yn mhlith llefydd

eraill, a Troas, ac wrth ymadael iddo adael y pethau hyn
yn ngofal Carpus.

Nid oes yn awr ond ychydig o weddillion Troas. Mae
wedi bod am oesoedd yn gloddfa geryg i adeiladau Crist-

ionogol a Mahometanaidd ; oud etto, oddiwrth eangder
a raaint y gweddiUiou sydd yn aros, gallwn gasglu pa
fath le ydoedd yn yr hen auiserau. Mae yr hafan, cawg
o gylch 400 o droedfeddi o hyd wrth 200 o led, yn awr
wedi ei gau allan yn hoUoI o'r môr gan lain gul o dir.

Yn mhlith y coed derw a lanwant gyntedd ei muriau y
mae darnau o adeiladwaith cawrfawr. Gwelir colofnau

gorfawr o gì-anùe yn gorwedd yn yr hafàn, ac liyd yn
od yn mhell allan yn y môr ; ac hefyd yn nghloddfeydd

y bryniau cymydogaethol. Ymddengys taw dinas o

granite ydoedd Troas, fel Aberdeen. Yr hyu oedd raar-

mor i Athen, dyna ydoedd granite i Troas. Mae colofnau

granite Troas wedi cael eu defnyddio fel canon balls i

amddifFyn y Dardanelles. Ar fryn mae gweddiìlion
chwareudy, yr hwn oedd unwaith yn adeilad gorwych, 180
o droedfeddi o un rhan o'r hanner cylch i'r Uall; a chan ei'

íbd yn gyfleuedig ar ochr bryn, yr oedd oddiar y seddau
uchaf olwg eang ar y môr, Tenedos, Lemnos, ac ar dyw-
ydd clir, Mynydd Athos, yr hwn oedd bedwar ugain a
phedair ó filltiroedd o bellder (Conybeare, i. 303; ii. 211).

TROGY'LIUM, pentir ar forlan gorllewinol Asia Leiaf
Mae yn rhedeg tua phen gogleddol Samos, a chan gyfar-

fod â phentir i'r ynys hono o'r euw Posidium, a gyfan-
sodda gulfor o gylch milltir o led. Yn y man Ile terfyna

y mae angorfan Trogyllium. Ymddengys taw yma y
dai-fu y Ilong yn mha un y mordwyodd Paul a'i gyfeillion

i Syria fwrw angor. Nid yw manylrwydd hanes Luc, a'i

gyfattebrwydd i ddaiaryddiaeth y man yn anheilwng o
sylw : 'A thranoeth y tiriasom yn Saraos, ac a arosasora
yn Trogylium' (Act. xx. 15).

TROL 1. Troi dynion a'u cyfoeth at yr eglwys a'i
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gwasaiiaeth (Esa. lx. 5). 2. Adnewyddu eu calon a'u

troi oddiwi-th allu pechod a Satan at Dduw (loau xii. 40).

3. Adgyweirio o gwymp pechadurus neu gyfeihornad

(Luc xxii. 32 ; lago v. 19, 20). Duw yw awdwr adnew-
yddiad calonau dynion ; mae ei Yspryd yn planu gwy-
bodaeth ysprydol, ffydd, cariad, a phob gras arall yn y
galon, fel egwyddorion arosol gweithredoedd rhinweddol

(Jer. xxxi. 18,1 9). Ei air jw yr offeryn trwy yr hwn
jT argyhoedda o bechod a thrueni, y datguddia ogoniant,

rhagoriaeth, a chyfaddasrwydd lesu Grist, ac y tros-

glwydda ef a'i ras i'r enaid (Ps. xix. 7). Mae gweini-

dogion, cyd-Gristionogion, ac hyd yn od gystuddiau, yn
oiFerynoI i gynyrchu y cyfnewidiad achubol hwn (1 Cor.

V. 15 ; Ezec. xx. 37). I)//chweledir/ioìi ydyw credinwyi-

a dderbyniasant lesu Grist megis y cynygir ef yn rhad

ac yn llawn iddynt yn yr efengyl fel eu Dysgawdwr
dwyfol, eu Cyfiawnder, eu Rhan, a'u Harglwydd. Cre-

aduriaid neicydd yw y rhai y ffurfir Crist ynddynt yn
obaith gogoniant, ac a newidir yn eu hoU alluoedd a'u

cyneddfau i ddelw Duw ; cynyddant o un gradd o ras

i'r llall ; ufuddhant o'r galon athrawiaeth yr efengyl, a

gwasanaethant y gwir a'r bywiol Dduw (loan i. 12
;

2 Cor. V. 17, 18, 21 ; Gal. iv. 19 ; 2 Pedr iii. 18 ; 2 Cor.

iii. 18 ; Rhuf vi. 17 ; 1 Thess. i. 9).

TROPH'IMUS, Cristion o Ephesus yr hwn ydoedd
gydymaith Paul ar ei fordaith olaf i Jerusalem, a'r hwn
fu yr achos diniwed iddo gael ei ddal, ac yn y diwedd
ei aufon yn garcharor i Rufain (Act. xx. 4 ; xxi. 29).

Yr unig goffa arall am dano a geir yn 2 Tim. iv. 20, Ile

dywed yr apostol :
' Trophimus a adewais yn Miletum

yn glaf ' Mae hyn, feddyliem, yn brawf cryf i'r apostol

ddyoddef dau garchariad yu Rhufain. Er i Paul lanio

yn Miletum ar yr achlysur o gymeryd y fordaith a enwyd
uchod, etto ni ddarfu iddo y pryd hwnw adael Trophimus
yno oblegid cawn ef yn Jerusalem ar ddiwedd y fordaith.

A phe buasai wedi dyoddef dim ond un carchariad ' yn
Rhufaiu, nis gallasai adael Trophimus yn glaf yn Mile-

tum, neu fod yno ei hun. Ond ar y dybiaeth iddo gael

ei ryddhau a'i garcharu drachefn, mae yn debygol ddigou

y gallasai Paul yn y cyfwng rhwng y ddau garchariad

ymweled yr ail waith a meusydd ei lafur blaenorol, ac

yn mhlith eraill, Miletum ac Ephesus. Ymddengys yn
amlwg y cyfeiria yr apostol at rywbeth newydd ddyg-
wydd, ac efallai er mwyn gwneud i Timotheus ddyfod
atto mor fuan ag oedd bosibl (cydm. 2 Tim. iv. 20, 21,

âg adn. 9, 10).

TRWYN, Ffroenaü. Mae bennywaid y Dwyrain
yn gyffredin yn gwisgo modrwyau yn eu trwynau. Mae
y rhai a wisgir gan fennywaid o uchel radd wedi eu

gwneud o aur, a'u haddurno â pherl neu riiby ar bob ochr

i'r trwyn. Gwisgir hwynt gan rai o isel radd, yn gystal

a chlust-dlysau wedi eu gwneud o fetel, neu bren, neu
gorn (Esa. iii. 21 ; Ezec. xvi. 12). Addurn hagr hynod
ydyw. Hyweddir camelod ac ychain trwy osod dolenau

haiarn yn eu ffroenau, ac at hyny mae y cyfeiriad yn
2 Bren. xix. 28. Gan y gwnai yr Hebreaid osod digof-

amt yn y trwyn, a chan yr arwyddai yr un gair y ddau,

arwydda trwyn a ffroenau pan y priodolir hwynt i Dduw
ei deimlad o gyffroad, a'i ddigofaint i gael ei dywallt ar

gyfrif hyny (Ésa. Ixv. 5 ; Exod. xv. 8 ; Ps. xviii. 8).

TRYSOR. Arwydda trysorau gyda ni arian neu aur

;

ond yn mhlith yr luddewon arferid y gair mewn ystyr

llawer eangach. Dan y gair hwn y cynwysid pethan
gwerthfawr yn gyffredin (gwel Esa. xxxix. 2, 4, 6): ' Na
ladd ni,' meddai rhai o'r luddewon wrth Ismael, 'obleo-id

y mae genyni ni drysorau yn y maes, o wenith, ac o

haidd, ac o olew, ac o fêl ' (Jer. xli. 8). Pan welodd y
doethion o'r Dwyrain y baban lachawdwr, ' agorasant eu
trysorau, ac offrymasant iddo anrhegion, aur, a thus, a
myrr' (Matt. ii. 11). ' Na thrysoi-wch i chwi drysorau ar

y ddaiar, lle mae gwyfyn a rhwd yn Uygru' (Matt. vi.

1 9). Gall rhwd niweidio meteloedd, ond cyfeiria gwyfyn
at ddillad. Yn awr, yr oedd yn arferol—megis y mae
yn bresenol, i bobl gyfoethog yn y Dwyrain, lle nad yw
Y ffasiynau yn newid fel gyda ni—i feddu ystorau Uawu
wisgoedd costus ac ysj^Ienydd, amgylchiad a'n cynysg-

aetha âg espoiùad naturiol ar y cyfeiriad hwn (Campbell,

Gospels, iii. 6 ; gwel Gen. xlv. 22 ; 2 Bren. v. 5, 22
;

Matt. xxii. 11, 12). 'Eithr trysorwch i chwi drysorau
yn y nefoedd'—trysorau, nid o natur ddaiarol, ond un
ysprydol ; 'canys lle y mae eich trysor, yno y bydd eich

calon hefyd' (Matt. vi. 20, 21): pa beth bynag a brisir

fwyaf, gan nad pa beth bynag fyddo hwnw, arno ef y
gosodir y meddwl a'r serch.

Arwydda y gair trysorau hefyd yn aml gyfiawnder o

beth, megis eira, cenllysg, gwynt, a gwlaw (Deut. xxviii.

12; Job xxxvii. 22; Jer. xli. 16). Gan gyfeirio at Grist,

dywed yr apostol :
' Yn yr hwn y mae holl drysorau

doethineb a gwybodaeth yn guddiedig ' (Col. ii. 3)—gau
gyfeirio, mae yn debygol, at eu cyflawnder yn gystal a'u

gwerthfawrogrwydd.
TU'BAL a ME'SECH, dau o feibion Japheth, ac

wyrion Noah, gan y rhai y poblwyd y byd ar ol y diluw

(Gen. X. 2). Enwir hwy ynghyd Ue y ceir eu henwau
mewn raanau eraill yn yr H. D., megis yn Ezec. xxvii.

13 ; xxxii. 26 ; xxxviii. 2, 3 ; xxxix. 1. Gwna yr ysgrif-

enwyr Groegaidd yr un modd gysylltu ynghyd ddau
Iwyth yn dwyn enwau cyffelyb i'r rhai hyn—y Moschi
a'r Tibareni, y rhai, yn ol Herodotus, a berthynent i'r ud
Ilywodi-aeth yn mreniniaeth Persia, a chaent eu gwysio i

ryfel dan yr un llywydd, ac ni chyfansoddent ond ud
rhan o'r fyddin. Trigianai y llwythau hyn ran ddeheuo,

mynyddoedd y Caucasus, y rhai a ymestynant o hafan

Dyrcaidd Batoun, ar forlan dwyreiuiol y Môr Du, i lanau

yr Aras neu yr Araxes. Mae yr hyn ddywed ysgrifen-

wyr Groeg a Rhufeinig am y Moschi, y rhai a drigent

unwaith yn y parth mynyddig hwn, ac am y Tibareni, y
rhai oeddynt evi cymydogion ar y gorllewin, yn cyduno

yn gywir â'r hanesion rydd Ezeciel am Mesech a Thubal.

Yn y brophwydoliaeth yn erbyn Tyi'ua dywedir :
' Jafan,

Tubal, a Mesech, hwythau oedd dy farchnadyddion :

marchnatasant yn dy fai'chnad am ddynion a llestri pres'

(xxvii. 13). Mae Cappadocia Barthiaidd, yr hon a ymylai

ar wledydd y Caucasus, ac i ba un y cyfrifid hefyd fod y
Tibareniaid yn perthyn, wedi bod oddiar yr amserau

boreuaf hyd y dydd hwn yn sedd caethfasnach, yr hon

sydd yn ffynu yn fawr mewn canlyniad i'w hagosrwydd at

Iwythau yspeiliawl y Caucasus. Pan y crybwylla y pro-

phwyd yn mhellach am ' lestri pres' fel yn cael eu dwyn i

farchnad Tyrus gan Tubal a Mesech, nid yw hyny yn Ilai

cymhwysiadol at y mynyddau Moschiaidd, y rhai, yn ol

Reineggs, ydynt yn gyfoethog mewn gwahanol fathau o

gopr. Mewn man arall (xxxii. 26), enwa Ezeciel Mesech

a Thubal yn mhlith y cenedloedd barbaraidd, ac yr oedd
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eu Uwythau goresgynawl i ddyfod yu ddychryn i'r byd.

Golygid bob amser y perthynai y bobl liyn i'r gogledd

;

yr oedd, ao y mae etto, y llwythau Caucasaidd (Magog),

y rhai yn xxxviii. 2, 3 ; xxxix. 1, a gysylltir â Mesech a

Thubal, yn yspeilwyr rhyfelgar a barbaraidd (Rosen.

Geog. i. 30).

TYCH'ICUS, un o'r brodyr Cristionogol a aeth gyda,

neu yn hytrach o flaen, Paul ar ei fordaith o Macedonia

i Asia, rhan o wlad yn ngorllewin Asia Leiaf. Perthynai

ef ei hun i'r rhan hono (Act. xx. 4), ac efallai nad aeth

ef ddim yn mhellach. Pan yr oedd Paul wedi hyn yn

garcharor yn Rhufain ni gawn Tychicus yn y ddinas liono;

a chyd âg ef yr anfonodd yr apostol yr epistolau a ysgrif-

enodd at eglwysi Ephesus a Colosse, y rhai oeddynt eich

dwy yu Asia ; ac yn yr epistolau hyn geilw ef ' y brawd

anwyl, a'r gweinidog íîyddlon yn yr Arglwydd' (Eph. vi.

21, 22 ; Col. iv. 7, 8)—-nid canmoliaeth fechan i'w derbyn

gan y cyfiyw wr a'r apostol. Bwriadai ar un adeg anfon

Tychicus ueu Artemas at Titus, er mw^yn, fel yr ym-
ddengys, ei ryddhau fel y gallai ddyfod atto ef i Nico-

polis (Tit. iii. 12).

TYMHOR, Tymhorau. Ar ol y diluw rhoddwyd yr

addewid ganlynol :
' Pryd hau, a chynhauaf, ac oerui a

gwres, a haf, a gauaf, a dydd, a nos, ni pliaid mwy holl

ddyddiau y ddaiar' (Gen. viii. 22), Noda yr adnod
yma mewn modd arbenig bedwar tymhor y flwyddyn

—

pryd hau a'r cytíhauaf, haf a gauaf ; a gellir casglu oddi

wrthi fod y tymhorau hyn wedi fíynu cyn y diluw, megis

y maent wedi parhau byth wedi y dduw, er eu bod wedi
amrywio mewn gwahanol wledydd, yn ol eu sefyllfa

ddaiaryddol ac amgylchiadau eraiU. Yn y gwledydd at

ba rai y cyfeiria yr Ysgrythyrau y maent wrth gwrs yn
wahanol oddiwrth yr eiddom ni, gan ein bod ni gymaint
yn nes i'r gogledd, ac oblegid hyny mae yn ddymunol i

gofí'hau ychydig fanylion a daflant oleuni ar eu tymhorau
hwy o'r flwyddyn.

Èr fod àmrywiol gyfeiríadau yn yr Ysgrythyrau at

had a hau, etto mae dipyn yn hynod taw yr adnod
uchod ydyw yr unig un Ile y gelwir pryd hau wrth ei

enw. Dywed Horne :
' Parhai pryd hau o ddechreu

Hydref i ddechreu Rhagfyr' (iil. 34) ; ond yn ol Jahn
dechreuai pryd hau yn y rhan olaf o Hydref, yn yr hwn
ainser, yn gystal ac yn ystod misoedd Tachwedd a Rhag-
fyr, yr hauid y gwenith ; a hauid yr haidd yn lonawr a
Chwefror (Jahn, Bib. Antiq. 35).

Ar amser pla y cenllysg yn yr Aipht ' y llin a'r haidd
a gurwyd; canys yr haidd oedd wedi hedeg, a'r llin wedi
hadu ; a'r gwenith a'r rhyg ni churwyd ; oherwydd
diweddar oeddynt hwy' (Exod. ix. 31, 32). Ond er
fod hyn yn mis EbriII, nid yw yn ein helpu i benderfynu
pa bryd y cawsent eu hau.

Yr ydym yn galw sylw yn nesaf at y cynhauaf yn ei

berthynas â phryd hau. Yn Nghanaan gwnai y cyn-
hauaf mewn gwirionedd ragflaenu yr haf. Arwyddir
hyn yn ngeiriau Jeremiah :

' Y cynhauaf a aeth heibio,
darfu yr haf, ac nid ydym gadwedig' (viii. 20).
Mae y cnydau yn mharthau deheuol Palestina ac yn y

gwastad-diroedd yn dyfod yn addfed o gylch canol
EbriU; ond yn y rhanau gogleddol a mynyddig nid
ydynt yn addfedu cyn pen tair wythnos ar ol hyny, neu
liyd yn od yu ddiweddarach. Ar yr eilfed dydd o'r
Pasg—hyny yw, yr unfed dydd ar bymtheg o'r newydd

loer yn EbriU—y carid y dymaid cyntaf o haidd add-

fed ir allor, ac yna dechreuai y cynhauaf (Jahn, Bib.

Äntiq. 35).

Gwnai yr luddewon wahaniaeth rhwng eu cynhau-

afau, ac oddiwrth hyn ymddengys na wnai y cnydau
gydaddfedu fel g}'da ni. Ymddengys taw y ddau brif

rawn a godid yn Nghanaan oedd gwenith a haidd (Joel i.

11), ac ymddengys bod ei gynhauaf gwahanol i bob un.

Yr ydym yn darllen mor aml am y cynhauaf haidd

(Ruth i. 22 ; 2 Sam. xxi. 9, 10); ac am y cynhauaf
gwenith (Gen. xxx. 14; Barn. xv. 1; 1 Sam. vi. 13;

xii. 1 7), nes dangos fod eu prydiau yn gwbl wahanol

;

ond ymddengys nad ydoedd dim rhyw lawer o amser
rhyngddynt a'u gilydd (Ruth ii. 21, 23). Dywed Porter

:

' Yn nyfíryn yr lorddonen dechreua y cynhauaf haidd

mor gynar a chanol Ebrill, ac un y gwenith bythefnos

yn ddiweddarach' (Porter, Handbook, xlix).

Yr oedd tymhor y cynhauaf yn Nghanaan, fel yn y
rhan fwyaf o wledydd, yn un o lawenydd :

' Llawen-
ychasant ger dy fron megis y Ilawenydd amser cynhauaf

'

(Esa. ix. 3). Ymddengys y cyfrifid gwlaw ar y cynhauaf

yn beth anamserol iawn :
' Megis ôd yr haf, ueu wlaw y

cynhauaf, felly nid cymhwys i'r fíbl anrhydedd' (Diar.

xxvi. 1). f

Tymhor gwresog y flwyddyn ydoedd yr haf yn Ngha-
naan, fel mewn gwledydd eraill. Ac yn ganlynol rhaid

y canlynai, yn Ile rhagflaenu, y cynhauaf, yr hwn, fel yr

ydym wedi gweled eisoes, ydoedd yn gydmariaethol

gynar yn y flwyddyn. Yr ydym yn ganlynol yn darlleu

am sychder haf (Ps. xxxii. 4), am hafdy (Amos iii. 15),

am ystafeli haf (Barn. iii. 20), ac am fliwythau haf

(2 Sam. xvi. 1, 2); Esa. xvi. 9; Amos viii. 1, 2); ac y
mae y rhai hyn yn gysylltiedig â chynhauaf y grawn-win
(Jer. xl. 10 ; xlviii. 32)—amgylchiadau a ddynodant i gyd
wres ychwanegol y tymhor, ac yn ganlynol ei fod yn ddi-

weddarach na'r cynhauaf. Ni chrybwyllir un amgylch-

iad araU yn yr Ysgrythyrau fel nodwedd ddarluniol

o'r haf.

Yn Nghanaan, fodd bynag, uid yw yr haf y tymhor
hyfryd ydyw gyda ni. Mae cwbl absenoldeb gwlaw yn
dinystrio pob mymryn o wyrddlesni, ac yn symud holl

olion fíì-esni a phrydferthwch oddiar fryniau a dyffrynoedd

Palestina. Mae hoU wyneb y wlad yn edrych yu sych a

diffrwyth, nes y mae nid yn unig yn anhyfryd ond yn
boenus i edrycli aruL Fel mae yr hydref yn dynesu
mae yr olwg ar natur yn fwy sych a Uosgedig fyth.

Palla yr ychydig ffrydiau a'r ffynonau sydd i'w cael yn y
wlad, ac y mae y byd Ilysieuoí ac anifeilaidd yn edrycli

yn awyddus am ddychweliad cafodydd adfywiol. Nid
yw yr haf gan hyny yn amser hyfryd i fyned ar bererin-

dod i Palestina. Yn ystod hir ddydd haf mae yr awyr
yn myned mor boeth a sych nes gwneud teithio yn auhyf-

ryd, os nid mewn gwirionedd yn beryglus' (Porter, Hand-
booh, xlvii. xlix).

Ara y gauaf mae genym lai íyth o grybwylliadau
nodweddawl. Nodweddid ef, megis mewn gwledydd
eraiU, gan. oerni ; ac mae yn debygol taw at hyny y
gwneir y cyfeiriadau yn Diar. xx. 4 ; Can. ii. 11; Matt.
xxiv. 20. Mae genym gyfeiriadau at auafdai yn Jer.

xxxvi. 22; Amos iii. 15. Mae cyfeiriadau hetyd at eira,

ac hefyd at iâ: ' Yr hwn sydd yn rhoddi eira fel gwlan,
ac a daena rew fel Iludw. Yr hwn sydd yn bwrw ei iâ
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yn dameidiau : pwy a erys gan ei oerni ef 1
' (Ps.

cxlvii. 16, 17).

Er na ddichon fod yr hin mor amrywiol yn Nghanaan
ag ydyw yn y wlad hon, nid ydyw ychwaith mor sefydlog

ag mewn gwledydd poethion. Fel yn Lloegr, amrywia
yr un modd yn ngwahanol barthau y wlad, ac ar wahanol
flyneddau, ar yr un neix y cyfattebol amserau. A dyna y
rheswm paham y mae mor anhawdd rhoddi darluniad

cyífredinol o'r tymhorau yn Nghanaan, a dyna yr un
rheswra paham y mae hanesion gwahanol deithwyr yn
amrywio (Harmer, Obs. i. 78, 98, 103, 106, 10.9, 114,

118). Nid yn unig mae yr hafau yn boethion, a'r gauafau

yn oerion, ond mae diwrnodau poethion iawn yn cael eu

canlyn gan nosweithiau oerion iawn (i. 125). Ymddengys
ei bod hi yn neillduol felly yn Mesopotamia :

' Bum y
dydd, y gwres a'm treuliodd, a rhew y nos : a'm cwsg
a giliodd oddiwrth fy llygaid' (Gen. xxxi. 40). ' Yn
Europe,' medd Syr John Chardin, ' mae y dyddiau a'r

uosweithiau yn tebygu i'w gilydd o ran gwres ac oei'ni
;'

ond mae yn gwbl wahanol yn y Dwyrain. Yn yr Asia

Isaf, yn neillduol, mae y dydd bob amser yn boeth, a

chan gynted ac y byddo yr haul 15° uwchJaw y terfyn-

gylch ni theimlir dim oerni yn uyfnder y gauaf Yn y
gwrthwyneb, yn nghanol yr haf mae y nosweithiau mor
oer ag yn Paris yn mis Mawrth. Yr ydwyf wedi teithio

yn Arabia a Mesopotamia (golygfan anturiaethau Jacob)

yn y gauaf a'r haf, a chefais brofi gwirionedd yr hyn
ddywedodd y patriarch. Mae y gwahaniaeth yma jn
nghymeriad yr awyr yn ystod pedair awr ar hugain yn
ddirfawr mewn rhai manau, ac yn annirnadwy i bobl na
theimlasant e£ Gallai dyn dybied ei fod wedi paso

mewn moment o ganol gwres yr haf i ddyfnder gauaf

'

(Harmer, Ohs. i. 182).

TYNGHEDU. 1. EhAvymo un, fel yn agored i gael

ei gosbi â melldith echrydus (Jos. vi. 26). 2. Gorchy-

myn yn ddifrif-ddwys, megis trwy awdurdod, a than boen
digofaint Duw (Act. xix. 13 ; 1 Thess. v. 27). Yn Uys-

oedd cyfiawuder yr luddewon, ni chymerai y person ei

hun ei Iw, fel gyda ni, ond tynghedai y barnwr ef yn
enw y Goruchaf Dduw i ddweud y g'wir, ac attebai yntau
fel pe ar ei Iw. Dyma efallai ydoedd y rbeswm paham
y darfu ein Harglwydd, pan y tynghedwyd ef gan yr
arch-offeiriad i ddweud ai Mab Duw ydoedd, er yn ddys-

taw hyd hyny, atteb yn uniongyrchol, 'Ti a ddywedaist:

eithrmeddaf i chwi,' &c. (Matt. xxvi. 62-64).

TYRUS neu Tyre, Sidon neu Zidon—Phenicia.
Phenicia, o ba un Tyrus a Sidon oeddynt y prif ddinas-

oedd, sydd lain gul o diriogaeth yn ymestyn ar hyd
forlan ddwyreiniol Môr y Canoldir, ac yn ystyr gaeth a
phriodol y gair, yn wyth milltir ar hugain o hyd, ac o

gylch un filltir, yn y cyfíredin, o led. Mewn ystyr

eangach, cynwysai Phenicia yr hoU forlandir o Orthosia
i Pelusium, pellder o 450 o filltiroedd. Ond yn ystyr
arferol y gair, yr oedd Phenicia yn 120 milltir o hyd,
wrth gwmpas ugain o led. Mae dechreuad yr enw yn
ansicr. DeiIIia, medd rhai, oddiwrth Phcenix, un o'i hen
freninoedd, a mab i Agenor; yn ol eraill, oddiwrth (póm^,
' palm,' gan y tyfai amlder o'r preu hwnw yn y wlad.

Cyfeiria eraill ef at y Môr Coch, neu Fôr Idumea. Fel
hyn y dywed Yossius, ' Yr un ystyr y\\r (^olvi^ ac
'epvdp6ç, " coch," ac yn ganlynol gwnaeth y Lladiniaid

puniceus o (pom^toç, ac o ^oíw^ poemis.' Haera ef i'r

Tyriaid ddyfod o Fôr Idumea ; a chasgla taw oddîwrth
yr Idumeaid, neu ddisgynyddion Esau, y cafodd y Môr
Coch ei alw yn ' Erythrseum mare ;' fel y cyfenwyd y
Tyriaid trawsblanedig (polviKeç^ Pheniciaid. Tarddai y
gair yn ol eraill oddiwrth (f)óvoí, ' Iladdfa.' Geiriau pur
wedi deilliaw oddiwrth y Groeg ydyw y rhai hyn oU: ac

y mae yn f\vy tebygol fod y gair o ddechreuad Hebre-
aidd. Mae Scaliger, Fuller, a Glassius yn cyduno i ddal

ei fod yn deilliaw (ond yn bur ddireswm) oddiwrth y
y gair Caldeaeg, JJ3, ' byw yn foethus,' gan gyfeirio at

foethgarwch y Tyriaid, fel marsiandwyr ; ac o hwnw
y tarddodd ^otií/ftoi', enw y Pheniciaid, q. d. rpv(pepoç,

' moethus.' Ond y deongliad mwyaf cywrain ydyw un
Bochart, yr hwn sydd yn deilliaw y gair Groeg ^om^,
oddiwrth y gair Hebraeg pjy *Ì3 neu p, ' mab neu
feibion Anac. O'r gair Canaaneaidd hwn (ac nid oes

uu ddadl nad Canaaneaid oedd y Pheniciaid) Ben-Analc,

neu wedi ei fyrhau, BeanaJc, y darfu i'r Groegiaid ar y
cyntaf ífurfio (peamic, yna (póti't^ a ^omíc};—Phenicia

;

gan ei bod yn arferiad gyíTredin ganddynt hwy i droi y
2 i ^, megis o ni"iy ap^pct., arrhaho. Ond tra y geilw y
Groegiaid y wlad yn Phenicia, galw ei phobl ei hun hi

yn Ganaan—x''"—g^i'^ l^ arwyddo ' gwlad isel,' mewn
cyferbyniad i'r ucheldir ynghanol y wlad, ac yn dynodi
efallai yn y pen draw yr oU o Palestina. Gelwir y
ddynes a gyfenwir 'gwraig o Ganaan' yn Matt. xv. 22,

yn ' Syro-Pheniciad' yn Marc vii. 26. Yn y Deg a

Thriugain cyfieithir y gair Hebraeg Canaan yn aml yn
Phenicia. Pan ofynwyd i drigolion Punic Carthage, y
rhai oeddynt ymfudwyr Phenicaidd, pa beth oedd-

ynt, attebasant, medd Awstin, yn, eu hiaith eu hunain,
' Canaaneaid.'

Yr oedd y wlad wedi ei dyfrhau yn dda, yn fírwytlilon,

ac yn frith dew gan di-efydd. Mae yr afonydd a redent

trwyddi yn cyfodi yn Mynydd Libanus, a gelwir hwynt
Eleutherus, Adonis, y Lycus, y Tamyris, y Bostrenus, y
Leontis, a'r Belus. Ei hen drefydd, heblaw ' Tyrus a

Sidon' (ymadrodd yn dynodi yr hoU wlad), oeddynt
Accho (St. Jean d'Acre), Orthosia, Arka, Tripolis,

Botrys, Berythus, Dor, &c. Yr oedd yr hafanau yn
odidog, ac yr oedd y wlad yn enwog am ei marsiandiaeth

eang, a'i mordeithìau peUenig.

Sidon, yn gyfíredin yn yr H. D. ac yn briodol Zidon,

ydoedd efallai brifddinas henaf Phenicia. Zidon ydoedd
' gyntaf-anedig ' Canaan ; nid yw Tyre yn cael ei henwi
yn y Pentateuch o gwbl, ond enwir Zidon {jw y C. S.),

yn Josua, ddwywaith yn 'Zidon fawr' (Jos. xii. 8 ; xix.

28). Yn Ilyfrau cyntaf yr Ysgrythyr, ymddengys Sidon-

iaid fel enw cyffredin ar y Pheniciaid (Jos, xiii. 4, 6) ; a

geilw Esaiah Tyre yn 'ferch Sidon' (xxiii. 12). Ac ni

cheir Tyre yn nghaneuon Homer : Sidoniaid a Pheniciaid

ydyw yr enwau darluniawl cyffredin. Ond cynyddodd
Tyrus me\TO pwysigrwydd, a daeth i lanw y Ile blaenaf

—ac felly yn y diwedd daeth y ddau le i gael eu cy-

syUtu a'u gUydd ' Tyrus a Sidon,' megis yn ZecL ix. 2.

Yr oedd Sidon yn gyfleuedig ynghylch ugain milltir

ar y gogledd o Tyrus, ar wastadedd heb fod dros ddwy
filltir o led. Meddai boithladd diogel ac eang, a chwedi

ei ffurfio gan bentir yn rhedeg aUan i'r môr, ac y mae y
wlad o'i chwmpas yi deg a ffrwythlou. Dai'ostyngid hi

weithiau gan ei chymydoge? nerthol Tyrus, a blagurodd

yn ystod hir warchae Nebuchodonosor yn erbyn y
71
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ddinas olaf. Yr oedd yn fawr a llwyddianus dan ymeiv

odraeth Persia; ond gwrthryfelodd yn erbyn Darius

Ochus, a throisant allan y gwarchawdlu. Trwy frad.

wriaeth y brenin cafodd ei chymeiyd, a dyoddefodd yr

ysgelerderau mwyaf echrydus ; darfu i 40,000 o'i dinas-

yddion gau eu hunain o fewn, ynghyd â'u gwragedd a'u

plant, a gosodasant eu tai ,ar dân, yn hytrach na syrthio

i ddwylaw eu goìchfygwyr creulon. Darfu i'r gorch-

fygwr werthu y dadfeiUau myglyd am swm mawr o

arian. Ar ol brwydr Issus, agorodd Sidon ei phyrth i

Alexander, ae yr oedd yn fawr a llwyddianus mewn
amseroedd Rhufeinig olynol. Dyoddefodd amryw war-

chaeau yn amser Rhyfeloedd y Groes, a than ei henw
presenol, Saida, y mae iddi boblogaeth o .5000; ond y
mae Beyrout wedi myned a'i masnach. Enwir Sidon

amryw weithiau yn y T. N., a dywedir bod ei thynged

yn Ûawer esmwythach nag im Corazin a Capernaum.

Y ddinas fawr arall Tyre—:a elwir Tyrus mewn am-

ryw o'r llyfrau prophwydoliaethoi ydoedd gyfleuedig

yn latítude 33° 27' G. ar forlan dwyreiniol Môr y
Canoldir. Yr oedd ya hen ddinas, ond nis gellir .credu

'í'yjití.

y flPug-chwedlau ynghylch ei dechreuad. Yr oedd rhan o
honi ar y cyfandù-, a'r rhan fwyaf enwog o honi ar ynys.
Ymestynai yr hen Dyrus, ar y cyfandir, ar hyd lan y
môr am saith milhtu- ; ac yr oedd yr ynys-dref yn ddwy
ystad ar hugain mewn amgylchedd. Ystyr yr enw
Tyrus jdyw ' craig,' a pherthyn yr enw mewn modd ar-
benig i'r ddinas ar yr ynys: ond etto Tyrus ar lan y môr
ydyw .efaUai yr henaf. Sonir am danî yn Josua fel y
' ddinas gadarn' Tyrus, ac yn amlwg fel lle ar y cyfandir.
Myntumia rhai, fodd bynag, taw yr ynys-ddinas yw yr
henaf^ a gwna iaith rhai ysgrifenwyr boreuol ym-
ddangos fel yn cynwys y cyfryw flaenoriaeth. Gan fod
lle o angenrheidrwydd yn gyfyng ar y ' Graig,' lliosog-
wyd trigleoedd trwy adeilai^ü 'tai o .an?ryw lofílydd,
a thrwy amryw is-adeUadau ar ochrau dwyreiniol a
deheuöl yr ynys. Yr oedd dau hafan

; yr un ar yr
ochr ogleddol, ,yr hon a «Iwid y Sidonaidd, ydoedd
wedi ei ffurfio allan o gulfwlch o waith natui:, a me-
surai 900 o droedfeddi o hyd wrth 700 o led; a'r llall
ar y dehau, a elwid yr uu Aiphtaidd, a wnawd trwy
adeiladu môr-fur mawr. Gwnai camlas, yn rhedeg

trwy y ddüias, gysyUtu y ddau borthladd, a chauid
genau pob un â thrawst.

Yn nheymasiad Dafydd y daw Tyrus i sylw neUlduol
yn yr Ysgrythyr, Yv oedd Hiram, ei brenin, mewn
cyngrair â Dafydd a Solomon, a rhoddodd goed a
gweithwyr tuag at adeUadu ac addurno y deml a'r palas

yn Jerusalem. Canlynwyd yr Hiram hwn gan ei fab

Baleazar, yr hwn a deyrnasodd saith mlynedd, ac

yntau gan ei fab Adrastus, yr hwiì, ar ol teyrnasu naw
mlynedd, a fradlofruddiwyd. Ei fradlofruddion oedd
meibion ei famaeth, a chadwodd yr henaf o honynt
feddiant o'r orsedd am ddeuddeg mlynedd. Ar ol

gwrthryfel, ac efallai un o du caethweision, adferwyd
Uin freninol Hiram yn mherson Abdastratus, yr hwn fu

yn frenin am naw mlynedd. Gosodwyd ei ganlynied-

ydd, Asermyus i farwolaeth gan ei frawd Phales, yr hwn,
ar öl trawsfeddiant o wyth mis, g, syrthiodd trwy law
Ithobaalj ofíeiriad Astarte, a thad Jezebel, brenines

Ahab. Teyrnasodd Ithobaal ddeuddeg ar hugain o

flyneddau j ac yn ystod ei deyrnasid sonia yr haneswyr
cartrefol am newyn, yr hwn a jrmddengys jyn cyduno â'r

un enwir yn 1 Bren. xviü. 1. Canlyniedydd Ithobaal

ydoedd Badizor, yr hwn deyrnasodd chw,ech mlynedd
;

teyrnasodd ,ei fab^ MatageUj ddeuddeg mlynedd ar

hugain ; a'i ganlyniedydd, Pygmalion, saith a deugain.

Yn y seithfed flwyddyn o'i deyrnasaid Uofruddiodd

Acrobas, ofíeiriad Hercules, a gwr ei chwaer EUssa neu
Dido, yr hwn, ynghyd âg amryw o'i bendeflgion, a fíbdd

o'i deyrnas, ac a sylfaenodd Carthage, ar forlan Afíìica.

Mae gwagle yn canl^Ti, hyd deyrnasiad Eluleus a'r

goresgyniad gan Salmaneser. Adi'odda Josephus, allan

Menander, yr hanes :
—

' Mae enw y brenin hwn hefyd

wedi cael ei osod i lawr yn nghoflyfrau Tyi'us, oblegid

cymerodd ryfeldaith yn erbyn Tyrus, yn nheyi-nasiad

Eiuleus ; a gwna Menander ardystio ei wirionedd, yr

hwn, pan ysgrifenodd ei Aniseryddiaeth, ac y cyfleithodd

goflyfrau Tyi-us i'r iaith Roeg, a rydd i ni yr hanes

canlynoi : "Un o'r «nw Eluleus, a deyrnasodd ddeuddeg
ar hugain o flyneddau : darfu i'r brenin, ar waith y
Citteaniaid yn gwrthryfela, fordwyo attynt, a'u daros-

twng .drachefn i ufudd-dod. Yn erbyn y rhai hyn

y daifu brenin Assyria anfon byddin, gan oresgyn

mewn modd gelyniaethus yr oli o Phenicia, ond a

wnaeth heddwch á hwynt oll, ac a ddychwelodd : ond
darfu i Sidon, ac Ace, a Palaetyrus wrthryfela ; a Uawer
ddinasoedd eraill a roisant eu hunain i fynu i frenin

Assyria. Yn ganlynol, pan na wnai y Tyriaid ymos-

twng iddo, dychwelodd y brenin, ac a syrthiodd arnynt,

tra y cynysgaethasai y Pheniciaid ef â thriugain o

longau, ac wyth cant o ddynion i'w rhwyfo ; a phan yr

ymosododd y Tyriaid arnynt mewn deuddeg o iongau ac

y gwasgarwyd Uongau y gelynion, eymerasant 500 o

ddynion yn garcharorion, a thrwy hyny ennUlodd holi

drigoiion Tyrus iddynt eu hunain enw ma^vr: ond
dychwelodd brenin Assyria, a gosododd warcheidweid ar

eu hafon a'u dwfr-fíyrdd, y rhai oeddynt i rwystro y
Tyriaid i dynu dwfr. Parhaodd hyn am yspaid pum
mijTiedd, oud er hyny dai i ddyodef y gwarchae a wnai

y Tyriaid, ac yfed y dwfr o'r pydewau a gloddient."

'

Yr oedd Tyrus yn ei gogoniant yn ystod tymhor y
prophwydi Hebreaidd. Ond darfu Nebuchodonosor, ar

01 gorchfygu—Pharoah-Necho, warchae yn ei herbyn
;
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yr oedd Sidon wedi cA^'jmpo eisoes. Parhaodd y warchae
dair blynedd ar ddeg, ac y mae y canlyniad yn parhau i

fod yn destun dadl ; mae llawer, fel Gesenius, Winer,
Heeren, a Kenrick, yn haeru nad ydoedd dim o'r hloc-

JcaJe, neu garchariad y lle, yn Uwyddianus. Yn ddiau
ni cheir un haues pendaut am gwymp Tyrus mewn un
o'r hen awdwyr. Darlunir y gwarchae, fodd bynag, gan
Ezeciel: 'Ha fab dyn, Nebuchodonosor breniu Babilon
a wnaeth i'w lu wasanaethu gwasanaeth mawr yn erbyn
Tyrus : pob pen a foehwyd, a phob ysgwydd a ddy-
noethwyd: ond nid oedd ara Tyrus gyflog iddo, ac i'w

lu, am y gwasanaeth a wasanaethodd ef i'w herlayn hi
;

am hyny fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw : Wele
fi yn rhoddi tir yr Aipht i Nebuchodonosor brenin Ba-
bilon, ac efe a gymer ei lliaws hi, ac a yspeilia ei hyspail

hi, ac a ysglyfaetha ei hysglyfaeth hi, íel y byddo hi

gyflog i'w lu ef. Aiû ei waith yr hwn a wasanaethodd
efe yn ei herbyn hi, y rhoddais iddo dir yr Aipht, oher-

wydd i mi y gweithiasant, medd yr Arglwydd Dduw
(xxix. 18-20). Ymddengys y brophwydoliaeth hon fel

yn awgrymu methiant, a.c y derbyniai y gorchfygwr
Babilonig, ar oj cael ei siomi am gafíaeliad yn Tyrus,

ddigon dâl wrth yspeilio yr Aipht—'cyflog' i'w lu.

Ond, o'r tu arall, mae genym, yr adroddiad pendant:
'Canys fel hyi; y dywed yr Arglwydd Dduw; wele fi yn
dwyn ar Tyrus, o'r gogledd, Nebuchodonosor brenin
breninoedd, â meirch, ao â cherbydau, ao â marchogion,
a thorfeydd, a phobloedd lawer. Dy ferched a ladd efe

â'r cleddyf yn y maes ; ac á esyd wrthglawdd i'th

erbyn, ac a gyfyd darian i'th erbyn. Ac efe a esyd
beirianau rhyfel yn erbyn dy geurydd, a''th dyrau a
fwrw efe i lawr â'i fwyiU. Gan amlder ei feirch eu Uwch
a'th doa ; dy geurydd a gynhyrfant gan swn y march-
ogion, a'r olwynion, a'r cerbydau, pan ddelo trwy dy
byrth di, fel dyfod i ddiuas adwyog. A charnau ei ferch

y sathr efe dy hoelydd oU; dy bobl a ladd efe â'r

cleddyf, a'th sefyll-fanau cedyrn a ddisgyn i'r llawr.

A hwy a anrheithiant dy gyfoeth, ac a yspeihant dy
farchnadaeth ; ac a ddinystriant dy geurydd, a'th dai

dymunol a dynant i lawr ; a'th geryg, a'th goed, a'th

bridd, a osodant ynghauol y dyfroedd. A gwnaf i swn
dy ganiadau beidio ; ac ni cldywir mwy laìs dy delynau.

A gwuaf di yn gopa craig ; taenfa rhwydau fyddi ; ni'th

adeiledir mwy, canys myfi yr Arglwydd a'i Uefarais, medd
yr Arglwydd Dduw' (Ezec. xxvi. 7-14). Nis geUir cam-
isynied ystyr yr oracl olaf a gofí"hawyd—^yr oedd dinas
glan y môr i gael ei chwilfriwio gan hyrdd-hyrddod ac
ofier rhyfel ; ac yr oedd y Uall ar y graig, ' cadarn yn y
môr,' i gael ei chwalu yn ysbwrial, a'i bwrw i'r môr—^yr

oedd i ddyfod mor anial fel y gwnai pysgotwyr daenu
eu rhwydau arni. Nis gallasai awdwr, neu gasglwr
oraclau Ezeciel yn sicr wrthddweud ei hun i gymaint
graddau ac i adrodd, ac yua i dynu yn ol ei adroddiad
—i dystio dymchweliad Tyrus, ac yna daflu amheuon ar

y ffliith. Mae yn debygol taw ystyr yr oracl gyntaf
ydyw na chafodd Nebuchodonosor ddigon o dâl am ei"

wasauaeth yn ystod y warchae hir a blinderus, yn ystod
yr hon y cawsai pen pob milwr ei ' foelio,' trwy wisgo yr
helm cyhyd o amser, ac y ' dynoethasid pob ysgwydd'
trwy y gwarchae-waith parhaus. Efallai i'r trigolion i

gael amser i symud yn eu Uongau ranau helaeth o'u

heiddo. Heblaw hyny, cawn wystlon Tyriaidd ar ol yr

amser yma yn y llys yn Babilon, a chan fod y rhai hyny
o waed breuinol, ceisid ganddynt weithiau gymeryd
arnynt freniniaeth Tyrus, Mae yr amgylchiadau hyn yn
cynwys rhoddiad i fynu yr amddifíynfa {capüulatn) , os

nid ei dymchweliad. Ar ol marwolaeth Baal, yr hwn
oedd y breuin ar ddiwedd y gwai'chae, diddymwyd y
fíurf freninol o lywodraethu, a chafodd Tyrus ei Uywodr-
aethu gan Sufíetes (Barnwyr), fíurf aralî o'r Shaphetim
Hebreaidd. Daeth Tyrus i fod yn anrhaith hawdd i

Persia, a dyoddefodd warchae arswydus dan Alexander
Fawr. Adeiladodd, trwy lafur dirfawr, cywreinrwydd, a

dyfalbarhad, glawdd o'r cyfandlr i'r graig-ddinas, ac ar ol

milwri..títh o saith mis, syrthiodd Tyrus trwy dân a

Uaddfa, 332 o.c. ;
gosodwyd deng mihwn o'r boblogaeth

i farwolaeth, a gwerthwyd yn gaethion ddeugain mil o

honynt. Arhosodd y clawdd a wnaethai Alexander allan

o weddilüon yr hen Dyrus, a daeth yr ynys felly i fod

yn orynys. Ar ol bod dan lywodraeth y Seleucidae

syrthiodd y ddinas. dan lywodraeth Rhufain. Gwar-
çhaewyd i'w herbyn gan Ryfelwyr y Groes ; a bu yn
meddiant Yeuice am dymhor. Lle tlawd ydyw yn
bresenol, a'i phoblogaeth yn 3000—anial, unig—'yr

archoUedig ynghanol y môr,' fel y darlunir hi gan Ezecie].

Mae y cyfeiriadau at Tyrus yn y pi-pphwydi Heb-
reaidd yn lliosog a byw-debyg. Mae y seithfed

benod ar hugaín o Ezeciel yn olygfa gynwysoll (pano-
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rama) fywîog, yn yr hon y pasa heibio, fel mewn
gorymdaith, ei llongau a'i marsiandi^eth, ei fíeiriau, a'i

marchnadleoedd, y pethau ddeuai i mewn, a'r pethau

elai allan o'i phorthladd ; ei phoblogaeth gymysgedig,

wedi ei ohasglu o gyuifer o'ledydd ; ei chyfoeth a'i

moethau, ei Uougau gwychion, a'i milwyr yn ei gwisg-

oedd dysglaer, &c. Mae o'raclau eraiU yn darlunio

tynged y ddinas hono, 'yr hon oedd farchnadyddes y
bobloedd, ac a eisteddasai yn eisteddfa Duw ynghanol

y moroedd.' Yr oedd ei balchder yn fawr :
' Myfi wyf,'

nieddai, ' berfíaith o degwch.' Mae Joel yn condemnio

Tyrus am werthu luddewon yn gaethion ; ac Amos, am
iddi dori y ' cyfamod brawdoL' O'r tu araU mae Tyrus

i fod yn bresenol yn mhriodas y brenin megis. y íhag-

ddywedwyd yn Ps. xlv.

Disgynyddion Ham oedd y Phjeniciaid, a rhaid i'w

erwydriad i lan Môr y Canoldh' gymeryd Ue yn
foreu iawn. Dywed Herodotus iddynt ddyfod o lanau y
Môr Coch, a geilw Manptho yr Hyksos yn ' Fugeüiaid

Phenicaidd.' Ni chafodd Plienicia, fel rhan o Ganaan,

eriod ei gorchfygu gan Iwythau Dan, Aser, a Naphtali,

i ba rai y dyfarnwydd hi yn amser rhaniad y wad. Ond
yr oedd perthynas Israel â Phenicia yn gyfírediu yu un
heddychol, ac yn hoUol wahanol oddiwrth ei dyryswch

rhyfelawl â PhUistia. ' Hofí" oedd. gan Hiram Dafydd

bob amser ; a ' gweision Hiram, y rhai oedd longwyr
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yn medru oddiwrth y môr/ a ddanfonwyd. i gyflenwi,

mewn rhan, longau Solonion.

Trodd Phenicia ei sylw yn foreu iawn at fasuach a

morwriaeth. Fel mar8Ìandw}T, morwyr, ac ymfudwyr
nid oedd i'r Pheniciaid eu cyÖelyb na'u cystadlwyr am
lawer o oesoedd. Yn yr hen amseroedd yr oedd eu
gwlad yn ystordy mawr, yn yr hwn y geUid cael hoU
angenrheidiau a moethau bywyd dynol ; ac am hir arnser,

ac yn gyfiawn, ystyrid hi fel marchnadle y Dwyrain.
Ymestynai ei marsiandiaeth o'i morlanau ei hunan
hyn yn od cybelled a'r ynysoedd Piydeinig, Spain,

porthîaddoedd Môr y Canoldir, y Môr Du, a'r Llyn
Míeotis. Yn ol tyb rhai geir-darddwyr dychymygol,
derbyniödd ,ein gwlad ein hunain ei henw oddiwrth y
morwyr a'r

, marsiandwyr Pheniciaidd hyn, y rhai a gyí-
enwasant yr ynysoedd hyn yn pJN fíll, Barat-anac, neu
Bratanac, íir gyfrif .cyflawnder y mwn-gloddiau alcan a
phlwm yn benaf a geid ynddynt. Ar hyii j tir carient
yn mlaen fasnach. eang â Syria, Assyria, Persíay Arabia,
ac India. Danfonodd Phénicia amryw yrafudwyr i wa-
hanol barthau o'r byd ; ac y m(ie Carthage, Uticä^ a
a Gades dan . rwymau am e'u bodolaeth fel talaethau ì

sylfaenwyr Pheniciaidd. Fel
, prawf' ,ö'u »iedr mewn ,

morwriaeth. dyw^dir i ryw antuî-iaethwyr Ph,enicícaidd
yn ngwasanaeth Nech'ô, brenin yr Aipht," gyî^eryd at
fordaith, a'i gorphen, ò gmpaä Afírica, gan h\iyBo allan
o r Môr Coch, a dychwelyd trwy Gulfor Oibrajtar. Yr
oedd eu Uongau yn enwûg dros y byd, yn enwedig y rhai
a dramwyent i Tarsis yn Spain : gwthid rhai.p,honynt
ag haimer eant o fwyfau, Darlunia Xe.nophon drefniadau
perfíaith long Pheniçíaidd^pob peth yn ei le priodol, a

]"ÌÌ y^ ^^^^ ®i golli- <^*d o-weithrediadau mwn-
^

\'am mW Ir raddfa^l-elaeth yn_ Tarsis, a dygid

cyíoeth mawr yn,ol gan yij^^ç^and-lestn.

Addolai pbbl'Pileìaicia'Baal, enw yr hwrn arwyd^
' arelwydd;' ac yr òedd Astarte,.yr Asteroth Hebraeg, ajr

Aphrodite Eoegaidd, yn un o'urprif dduwiau. Lhaws o

butteiniaid ydoedd ei bofleiriadesau hi—yn gystal a

dynion dysbaddedig, a dynion. er boddio nwydau anna-

tunol. Goddefid yr addoliad yma yn Jerusalem yn

amser Solomon (1 Bren. xi. 5). Ceid beiinywaid Sidon-

aidd yn y gwragedd-dy hwn, a dygasant i mewn a nodd-

asant éu coelgrefyddau cartrefol. Ofí-rymid hefyà m-

achlysurott neiUduol ebyrth dynol, megis y gwneid heíyd

yn ngwladfa Garthage. Mae yr enw Baal wedi ei gy-

sylltu âg amryw enwau priodol, megis Hannibal, As-

drubal, ac yr oedd wedi ymdaenu hefyd dros Palestma.

•Galerid ar gyfrif -marwolaeth Adonis, neu Thammuz,

duw Pheniciaidd 'arall, yn tìyneddol gan fennywaid

Phenicia. At yr ofergoeledd hyn y cyfeiria y bardd :—

' Y nesaf o'r tu ol deuai Thammuz,

Clwyf blyneàdol yr hwn yn Libanus
'A ddenai ferched Syria i alaru ei dynged

Mewn cariad-ganeuou trwy'r hirddydd haf

;

Tra y rhedai y Ilyfn Adonis o'i genedigol graig,

Yn borphor tua'r môr "an waed, fel tybir,

Thammuz yn cael bob blwydd ei glwyfo.'

A chafodd yr arferiad ei chondemnio gan un mwy na

Miltoii, pan y dywed Ezeciel, yn ei weledigaeth o ffieidd-

dra Jerusalem: ' Ac efe a'm dug i ddrws porth t yr

Arglwydd, yr hwh oedd tua'r gogledd, ac wele yno

wragedd yn wylo am Tammuz' (viii. 14), Yn Tyrus

hefyd vr oedd wedi cael ei gosod deml ^rwych y duw

mawr Melkarth ('Brenin y Ddinas'), Hercules y Groeg-
iaid, eilun-dduw a geid yn holl wladfeydd Phenicia.
Addolai y Pheniciaid îiefyd y saith hahinm, neu dduwiau
mawr, a'r un mewn rhif a'r planedau.

Darfu i'w cymdeithas â llwythau pellenig eu harwaiu
ar eu dychweliad adref i adrodd fí'ug-hanesion, neu,
mewn iaith eglur, cehcyddau: daeth hanes a adroddid
gan deithiwr y pryd hwnw i gael ei alw yn 'Chwedl
Pbeniciaidd

;

' a daetfa cymeriad y bobl am eirwiredd i

fod yn ddiarebol isel. Trwy eu hanturiaethau mas-
nachol temtiwyd hwynt yn aml i arfer twyll a fìfalsedd

;

dirywiodd crafíder i anonestrwydd. Cyflawnent for-

ladrad weithiau
; a masnacheut mewn çaethion (1 Macc.

iv. 41). Ymsuddai marsiandwr Phenicia weithiau i bed-
lar (Diar. xxxi. 24); a dywed Hosea, ' Yn ei law ef y
mae clorianau twyll' (xii. 7). Gwnai Groeg a Rhufain
yn aml briodoli eu dirywiad i gyfeiliachu â Phenicia,
canys dygodd ei chyfoeth foethau a diraddiad.

Yr oedd y Pheniciaid yu hyddysg a medrus mewn
morwriaetii a rhifyddeg ; ac iddynt y pfiodolir dyfeisiad
llythyrenau. Yn ol Herodotus, Cadmus, Pheniciad o
enedigaeth, a ddygodd lythyreuau gyntaf i Groeg. Yr
oedd pobl Phenicia yn enwog hefyd am wneud lliain

.main, gwydr Sidon, a phorphor Tyrus. Yr oedd y Si- ,

do'nia ars (celf Sidon) yn ddíareb gyfli'redin yn mhlith yr
hynaffiaid ; a defnyddid yr ansoddair ' Sidonaidd' mewn
fíbrdd o ragoriaeth i ddynodi pa beth bynag ydoedd
ddestlus neu .orwych. Yn nghân Homer gwerthfawrogú-
llaw-weithiau {inanufactures) y Sidoniaid gan y blaenor-

j

iaid rhyfelgar; clodforir y diod-gwpauau fel rhai wedi eu
gwneud gan y 'Sidoniaid cywrain;' ac nid llai o ganmol- ì

iaeth rydd yr un bardd i'w gynau o waith nodwydd. |

Gan fod y Pheniciaid wedi disgyn oddiwrth Ham, yr
|

oedd eu hiaith yr un a'r hen Hebraeg, neu dafod-iaith J
Canaan. Hebraeg ydoedd iaith Canaan pan y daeth 'l

Abraham i drigo ynddi. Parhai iaith Puuic Carthage,
j

ar ol ymddidoliad o amryw flyneddau oddiwrth y fam-

wlad, i ddwyn tebygoirwydd agos i'r Hebraeg, fel y
sylwir gan Jerome ac Awstin, ac fel y gellir gweled yn
Poçnulus Plautus. Puuic yw y cyntaf o'r tair llinell

ganlynol, wedi ei dyeithro trwy Iythyrenau Bhufeinig, ac

felvý ceir hi yn y chwareu dynwaredol {drama) ; yr ail

yw ,yr ,un linell wedi ei threfnu yn briodol a'i gosod

men llythyrenau Hebraeg, a'r trydydd yw arddang

osiad o'r iaith Punic i'r ilygad Cymreig :
—

.îTa Ythalouim, yj-ualonuth si chorathisima consyth

'.m paoD^ rm^a' m^rSsj* u'^yh^ m nj

Na eth eljoi'nim yeeljonoih sechoraíh yismecun zoth ^
Fel y canlyn 'mae y darlleniad hwn yn Lladin

—

üogo deos et dects, qui hanx: iregionem tuentur.

Yr hyn sydd mewn cydgordiad perfíaith â chyfieithiad

y difyr-chwareuydd {comedian) ei hun :

—

Beos Deasque reneror, qui hanc urbem colunt—
' ¥r wyf yn parchu y duwiau a'r duwiesau, y rhai a noddant y ddinas hon.'

Mae yr arian batliol a'r amrywiol argraphau yn

cyduno. Wedi eu hesponio yn ol eu tebygolrwydd i'r

Hebraeg, ystyr Melkarth, enw Baal, ydyw 'brenin y
ddinas;' Carthage, ' tref newydd ;' Byrsa, y bryn ar ba

nn y sefai, yr un peth a Bosrah ; Dido, ' ei gariad,' sydd
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yn tarddu oddiwrth yr un gwreiddyn a Dafydd ; Han-
níbal 'gras Baal.' Ar lechen aberthawl, a gafwyd yn
Marseilles yn y flwyddyn 1845, ceir pedwar ar ddeg a

thriugain o bedwar ar ddeg a phedwar ugain o eiriau yn
yr Hen Destameut. Yu 1858, darganíyddwyd sarco-

phagus yn Sidon, ac y mae yr argraph ar y clawr wedi

cael ei ddeongli, a dengys y cynwysai gorph Ashmun-
azer, yr hwn a gyfenwa ei hun yn ' berchen Dor, Joppa,

a thiriügaethau yd eang wrth draed Dan.' Nid oes

dim gweddiUion Uenyddiaeth Pheniciaidd wedi cael eu

diogelu ;
golygir taw ffug-ysgrifau o waith Philo-Byb-

lius ydyw y dernynau o Sanconiathon, er y proffesa efe

ei fod wedi eu cyfieithu o iaith Phenicia i'r Groeg.

TYST, un yn dwyn tystiolaeth i unrhyw beth a

welodd neu a glywodd, neu o'r hyn yr oedd ganddo
wybodaeth am duno, yn ewedig os rhoddir y dystiol-

aeth ar Iw. Yn ol cyfraith Moses nid oedd un dyn i

1

gael ei gondemnio ar dystiolaeth uu tyst, ond yr oedd yu
ofynol i gael o leiaf ddau neu dri i brofi euogrwydd y
person. Gan fod rhai dyniou, yn enwedig y sawl sydd

*. yn dueddol i dyngu yu eu siarad cyHrediu, trwy
' ragfarn, dylanwad llwgr-wobr, neu achosion eraill, yn

barod i dyngu celwydd, Duw, er mwyn attal y tystion
' Hebraeg rhag gwneud hyny, a'u happwyntiodd i ddech-

reu gweinyddu y gosb yn erbyn yr hwn a gondemuid i

farwolaeth ar eu tystiolaeth hwy trwy daflu y gareg

gyntaf atto (Deut. xvii. 6, 7). Os ceid tyst yn euog o

dyugu celwydd, condemnid ef i ddyoddef yr un gosb ac

y tueddai ei gamdystiolaeth ef ddwyn ar ei gymydog
(Deut. xix. 16-21).

TZIP'POR (nSX). 1. Unrhyw fath o aderyn (Deut.

,
i\-. 17; xiv. 11); ynghyd {collectely) adar (Gen. vii.

•' 14). 2. Aderyn bychan (Job xli. 5), aderyn tô, er

enghraifft (Ps. lxxxiv. 3 ; cii. 7 ; Diai'. xxvi. 2). Yn y
T. N. arwydda a-rpúOioi' hefyd aderyn bychan

;
gallai

taw aderyn y tô ydyw, a cha ei gyfieithu felly yn y
C. C. (Matt. X. 29, 31 ; Luc. xii. 6, 7), ac etto prin mae

y gair mor benodol ei ystyr (Parkhurst Gr. Lex. 633 ;

Robinson, Gr. Lex. 774).

U

UCHELFAOEDD neu Uchelfeydd a ddewlsid gynt
gan geuedloedd paganaidd fel manau i adeiladu allorau

ac i oftrymu ebyrth arnynt, megis esgyndiroedd, bryniau,

a mynyddoedd, efallai oddiar y syniad eu bod yn nes i'r

nefoedd, sef sedd dybiedig y duwiau. Mae genym
enghreifftiau o honynt yn haues Balaam (Num. xxii. 41

;

xxiii. 1, 2, 14, 28-30). Yr oedd uchelfeydd ar gyfer

aberthu yn gyffredin yn mlilith y Canaaneaid; a rhodd-

wyd gorchymyn caeth i'r Israeliaid i'w dinystrio (Num.
xxxiii. 52; Deut. xii. 2). Pan osodwyd y tabernacl i

fynu yn yr anialwch goi'chymynwyd hwynt i gyfyngu eu
hebyrth iddo. Os gwnai rhyw uu gynyg offrymu aberth

mewn un lle heblaw 'drws pabell y cyfarfod,' yr oedd i gael

ei ' dori ymaith o blith ei bobl.' Ac ychwanegir, ' deddf
dragywyddol fydd hyn iddynt, trwy eu cenedlaethau'

(Lef. xvii. 1-4, 7). Ar ol hyny, pan yr oeddynt ar gyffiu-

iau gwlad yr addewid, dywedodd Moses wrthynt, 'Ond
pan elych dros yr lorddonen a thrigo yn y tir yr hwn y
mae yr Arglwydd eich Duw yn ei roddi yn etifeddiaeth

i cliwi, a pliau roddo lonydd i chwi oddiwrth eicli holl

elynion o amgylch, fel y preswylioch yn ddiogel; yna y
bydd Ue wedi i'r Arglwydd eich Duw ei ddewis iddo i

beri i'w enw aros ynddo; yno y dygwch yr hyn oll yr
wyf fi yn ei orchymyn i chwi ; sef eich poeth-offrymau,
a'ch aberthau, a'ch degymau, a dyrchafael-offrwm eich

llaw, a'ch hoU ddewis addunedau, y rhai a addunedoch
i'r Arglwydd. Gwylia arnat rhag poeth-oftrymu o honot
dy boeth-offrymau yn mhob lle a'r a welych: ond yn
y Ue a ddewiso yr Arglwydd o fewn un o'th Iwythau di,

yno yr offrymi dy boeth-offiymau, ac y gwnai yr hyn oU
yr ydwyf fi yu ei orchymvn i ti' (Deut. xii. 10, 11, 13,

14). Ond er caethed oedd y gorchymynion hyn, yr
ydym yn cael fod aberthau yn cael eu hoffrymu mewn
llefydd eraill heblaw drws jDabelI y cyfarfod. Ac hyd yn
od yn ystod tymhor bywyd Moses mae yn arnheus a
gyfyngid yr aberthau iddo. Fe ymddangosodd, fodd
bynag, ar eu sefydliad yn Nghanaan, eiddigedd canraol-

adwy ar y matter yma ; oblegid, pau, ar ol gorchfygu y
wladi y darfu llwythau Reuben a Gad, a hanner Ilwyth

Manasseh, ddychwelyd i'w hetifeddiaeth eu hunain,
' adeiladasant yno aUor wrth yr lorddonen, aUor fawr
mewn golwg,' yr oedd y llwythau eraill yn bai'od i fyned
i ryfel â hwynt oherwydd hyny, a phan yr espon-

iasant y peth iddynt, ac nad ydoedd hi i 'boeth-

offrwm, nac i aberth,' ond fel tyst fod ganddynt hawl
i offrymu eu hebyrth yn mhabell yr Ai-glwydd (Jos.

xxii. 10-34). Y'^n arnser y Barnwyr yr oedd ci'efydd wedi
dirywio yu fawr yn mlilith yr Israeliaid. Ffynai eilun-

addoliaeth yn fawr yn eu plith, ac hyd yn od pan yr

ofíiymid aberthau i'r gwir Dduw, ni wneid hyny bob
amser yn mhabell y cyfarfod, ond ar allorau wedi eu

cyfodi yn arbeuigol ar gyfer yr achlysur, megis gan
Gideon (Barn. vi. 24); a chafodd hyd yn od yr ail dro

oi-chymyn dwyfol í wneud feUy (25, 26). Mae genym
esampl arall yn Manoa (xiii. 19), ac esampl fwy cyff-

rediu fyth yn nghynuUeidfa meibion Israel (xxi. 4). Yr
ydym yn cael wedi hyn nid yn unig Saul (1 Sam. xiii.

8-10; xiv. 35), ond Samuel (vii. 7, 9, 10, 17; x. 8; xi.

1 5 ; xvi. 1-5) yn oft'rymu aberthau mewn manau ei'aUI

heblaw y tabernacl, yr olaf efallai hyd yn od ar uchel-

feydd (ix. 12, 14). Gwnaeth Dafydd, ar arch pendant

Duw, 'adeiladu allor i'r Arglwydd' ar lawr dyrnu Araf-

nah y Jebusiad, yr hwn, fel sefyllfan cyffredin Uoriau

dyrnu, ydoedd efallai ar esgyndir, ac yno yr ' offrymodd

boeth-oftrymau ac offrymau hedd' (2 Sam. xxiv. 18-25).

Yn rhau gyntaf teyruasiad Solomon 'y bobl oedd yn
abertìiu mewn uchelfaoedd, oherwydd nad adeiladasid

t i enw yr Arglwydd, hyd y dyddiau hyny. A Solo-

mon a garodd yr Arglwydd, gan rodio yn neddfau

Dafydd ei dad, etto mewn uchelfaoedd yr oedd efe yn
aberthu ac yn arogl-darthu. Ac efe a aeth i Gibeou

i aberthu yno : canys hono oedd uchelfa fawr. Mil o

boeth-oôrymau a offrymodd Solomon ar yr aUor hono'

(1 Bren. iii. 2-4). Ond ar ol adeiladu y deml yn Jeru-

salem, yr ydys wedi tybied yn gyffredin nad ydoedd yn
gyfreithlon i offrymu aberthau yu un lle araU, oddieithr

efaUai dan amgylchiadau neUIduol. Darfu i Solomon ei

huu, pan yn tynu yn mlaen mewn oed, adeiladu uchelfa-

oedd i'w wragedd dyeithr i arogl-darthu arnynt, ac

offrymu aberthau i'w duwiau (1 Bren. xi. 1-8). Yn
nheyrnasiad ei fab Rehoboam darfu Judah 'adeilado
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uchelfeydd, a delwau, a llwynai; -^r Ipen ppb bryn uchel,

a than bob pren gwyrddlas ' (2fiv. 23). Darfu Jerobpara

hefyd sefydlu uchelfeydd yu nhir Israel (xii. 31, 32) ; ac

o'r amser hwnw hyd y pryd y caethgludwyd Israel ^

Judah parhaodd y drwg, ac yn gyflfredin mewn cysylltiad

âg eilun-addoHaeth, er, fe ddichon efallai yia ngwlad Judah

mewn cysylltiad âg addohad y gwir Dduw (2 Cron. xÌY.

2-5; XY. 8-17 ; 1 Bren. xxii. 43 ; 2 Bren. xii. 2, 3). Ar
ol dychweUad yr luddewon o Babiîpn nid oedd dim son

^tíi uchelfaoedd, ac nid oes un lle i dybied y gwneid

defnydd o honynt o gwbl.

UDGORN, oíferyn câu, yr hwn, pan chwythù- trwyr

ddo, a gyhyrcha swn uchel yspryd-gynhyrfawl, neu ger-

ddpriaeth. Cyrn anifeihaid oeddynt efalîai y fa ^h gyntaf

o udgyrn, ond wedi hyny gwnawd hwynt o arian, pres,

neu y cyffelyb ddefnydd. Gwnaeth Moses ar orchymyn
Duw ddau udgorn ar gyfer galw cynulleidfaoedd y bobl,

gan gyfarwyddo teithiau y gwersyll, ac er mwyn casglu

a chyffroi y bobl i ryfel. 'Ar ddydd eich Uawenydd
hefyd, ac ar eich gwyhau gosodedig, ac ar ddechreu eich

misoedd, cenwcli yr udgyrn uwch ben eich hoffrymau

poeth, ac ü.wch ben eicli aberthau hedd, a byddant i

cliwi yn goffadwriaeth ger bron eich Duw' (Num. x.

1-10 ; xxxi. 6). Yr oedd llawer o'r defnydd wneid o

udgyrn yn mhhth yr Hebreaid yn gynwysedig mewn cy-

hoeddi amserau a thymhorau, ynghyd â'r dyledswyddau
neu yr ymarferiadau ag oeddent i gael eu cyflawni mewn
cysyiltiad â hwynt ; defnyddid hwynt hefyd, ynghyd âg
offer cerdd eraill, i ganu mawl i Dduw, yn enwedig yn
ngwasanaeth y deml (1 Cron. xvi. 6, 37, 42 ; 2 Cron. v.

12, 13 ; vii. 6 ; xxix. 26 ; Ps. xcviii. 5, 6 ; cl. 3). Defn-
yddir y gair yn íBgyraidd mewn amryw adnodau.
UFFERN, lle poenedigaeth angehon syrthiedig a

dynion drwg yn y byd arall. Er dangos ei natur echrys-
lon darlunir ef fel carchar (2 Pedr ii. 4); fel 'niwl y
tywyllwch' (Judas 13); fel 'tywyllwch eithaf, lle mae
wylofain a rhincian dannedd' (Matt. viii. 12); fel 'y pwU
diwaelod' (Dat. xx. 1, 3); fel 'tân anniffoddadwy, lle nad
yw eu pryf yn marw, na'r tân yn diffodd ' (Marc ix. 43,

44); fel 'tân tragywyddol wedi ei barotoi i ddiafol a'i

angehon' (Matt. xxv. 41); fel 'llyn o dân a brwmstan,
Ue y poenir hynt ddydd a nos, yn oes oesoedd ' (Dat.
XX. 10). Nid ydyw y cyfryw ddarluniadau i gael eu
cymeryd yn llythyrenol. Efallai fod iaith ddynol yn
annigonol i drosghvyddo syniadau priodol am sefyllfa y
drygionus mewn byd arall ; ond diau eu bod wedi' eu
bwriadu i drosglwyddo i ni y syniad o ddirfawr drueni.
Ac nid oes un Ue i amheu tragywyddoldeb eu trueni.

^

Ni ddefnyddir iaith grefach i ddarlunio dedwyddwch y
'nefoedd nag a ddefnyddir i ddesgrifio poenau uffern
(Matt. XXV. 46).

Mae dau air yn yr Ysgrytlryrau ac y mae ein cyfieith-
wyr wedi ei gyfieithu yn icfern; un yw Gehenna, neu
yéewa, yn briodol

; y Ilall yw Hades, neu aSriç, yn anghy-
wir iawn. Mae yn angenrheidiol i ni sylwi ar y ddau air
hyu ar eu penau eu hunain.

1. Gehenna, neu yéewa. Nid gair Groeg ydyw hwn^
ac yn ganlynol ni chyfarfyddir âg ef yn ngweithiau
clasurol y Groegiaid. Yn wreiddiol mae yn gynwysedig
o ddau air Hebraeg DJn N*J {Ge Hinnom), 'dyffryn Hin-
i;iom, lle yn agos i Jerusalem, am yr hwn y darlleuwn
gyntaf yn Jos. xv 8. Yno y gwnai yr Israehaid i'w

plant fyned trwy y tân i Moloch, eilun yr Ammoniaid
(2 Cron. xxviii. 3 ; xxxiii. 6), Gelwid y lle hefyd To-
phet (Jer. vii. 31); a hyny, fel y tybir, oddiwrth swn y
tabyrddau (ystyr toph ydyw tabwrdd), yr hwn a wneid
yn fwriadol ex mwyn boddi Ueisiau y creaduriaid truenus.

Gs-n i'r Ile hwn, yn nghwrs arnser, gael ei ystyried fel

9,rwyddlun o uffern, neu le poenedigaeth yr annuwiol yn
y byd a ddaw, daeth enw Tophet yn raddol i gael ei

ddefnyddio yn yx ystyr yma, ac yn y diwedd i gael ei

gyfyngu iddo, A dyma yr ystyr yn mha un y mae
Gehenna, gair cyfystyr, i gaelei ddeall yn y T. N., lle y
ceir ef ddeuddeg o weitl^iau.

2, "ASrií neu Jffades sydd air eithaf cyffredin mewn
awduron clasurol, a cha ei ddefnyddio yn aml gan y LXX.
yu eu cyfieithiad o'r H. D. Ceir ef ddeuddeg o weithiau
yn y T. N., a chyfieithir ef yn uffern yn mhob un ond un,
lle y cyfieithir ef y hedd. Yn yr H. D. y gair cyfattebol

ydyw 7'lNCî' (sheol), yr hwn a arwydda drigle y meirw
yn gyffredin, heb un cyfeiriad at ddaioni neu ddrygioui
personau, eu dedwyddwch neu eu trueni. Wrth gyf-

ieithu y gair hwnw mae y LXX bob amser wedi arfer

hades. Mae yn eithaf eglur, yn wir, nad ydyw y gair

yn nghyfieithiad y Septuagint o'r H. D. nag yn y T. N.
yn trosglwyddo yr un ystyr ag y mae y gair uffern yn
awr, yn ol arferiad Cristionogol, yn drosglwyddo bob
amser i'n meddwl.

Gorchwyl diderfyn fyddai coffhau ac egluro yr hoU
adnodau yn y ddau Destament Ile defnyddir y gair. Yn
wir, nid oes braidd feirniad yn awr yn cymeryd arno
fyntumiaw taw hyn ydyw ystyr y gair yn yr H. D.
Pwy, er enghraifft, a wnai gyfieithu geiriau y patriarch

Jacob, pan y twyllwyd ef gan ei feibion i'r grediniaeth
ddarfod i'w ddewis fab Joseph gael ei larpio gan anifail

rheibus, 'Yn ddiau y disgynaf at fy mab yn alarus i

uffern9' (Gen. xxxvii. 35). Neu ý geiriau a ddefuydd-
iodd pan y taer resyment âg ef ynghylch danfon ei fab

ieuengaf, Benjamin, i'r Aipht gyda nhwy :
' Chwi a bar-

ech i'm penllwydni ddisgyn i uffern mewn tristwch' (xlii.

38). Etto yn y ddwy adnod sìieol ydyw y gair yn Heb-
raeg, a hades yn nghyfieithiad y Deg a Thriugain. Gallwn
ychwanegu er fod y gair yr un yn yr Hebraeg a'r Groeg
yn Ps. xvi. 10, ac yn yr adroddiad o'r adnod hono yn
Act. ii. 27, fel yn y ddwy adnod o Genesis sydd newydd
gael eu coffhau, ac er y cyfieithir ef yn iffern yn y cyf-

ieithiad cyffredin yn y ddau fan, etto byddai yn wrthun
i'w ddeall fel yu dynodi y damnedigion, gan uad pa un a
olygir yr ymadrodd yn cyfeirio at Dafydd yn Uythyrenol,
neu at lesu Grist yu fíigyrol.

Er y dichon y gair hedd atteb y dyben mewn llawer o

fanau i ddynodi, nid, mae'n wir, ystyr y geiriau sheol a
hades, ond etto rediad cyffredin y frawddeg, ni rydd
mewn manau ond cyfieithiad eiddil ac weithiau anghywir
o'r gair gwreiddiol.

Wrth hades yr ydym yn deaU trigle ysprydion yma-
dawedig, heb gyfeiriad at eu cymeriad fel cyfiawn neu
ddrygionus, neu at eu cyflwr fel dedwydd neu anned-
wydd. Gall y fath ddarluniad anmhenderfynol ym-
ddangos i rai yn annaturiol ; ond mae genym yn ein plith
ein hunain rywbeth tebyg iddo—byd yr ysprydoedd.
Gyda golwg ar sefyUfa hades ymddengys y golygai ludd-
ewon _a phaganiaid ei fod yn nwfn-leoedd y ddaiai-, yn
agos i'w chanol, fel y dywedem ni, neu ei sylfaen (yn ol
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syniadau yr Hebreaid, y rhai ni wyddent ddim am ei ffiirf

hirgron), ac yn oyfatteb mewn uchder i'r nefoedd ; ac

yn ganlynol ca y ddau ar gyfrif hyny eu cyferbynu fwy

nag unwaith yn yr ysgrytliyr lân. Yn Job xi. 7-9 ni

gawn yr eglurhad caulynol ar anchwiUadwyaeth y per-r

Ôeithderau dwyfol :
' A elli di wrth chwiUo gael gafael ar

Dduw ? A eUi di gael yr HoUaUuog hyd berffeith-

rwyddl Cyfuwch a'r nefoedd ydyw, beth a wnei di^

Dyfnach na Jiades, beth a elU di ei wybod ? Mae ei fesur

ef yn hwy na'r ddaiar, ac yn Iletach na'r môr.' Yji awr
nis gall dim brofl yn amlycach na'r adnod hon taw ystyr

y gair yn yr H. D. bob amser ydyw hedd, a dim arall.

Yn mhlith y fath bellderau dirfawr ag uwchder y nef-

oedd, eangder y ddaiar a'r môr, y rhai oeddynt yn y
dyddiau hyny yn anhysbys i ddynolryw, ond a ddy-

chymygid eu bod yn anhysbysiadwy, buasai dwyn i

mewn fel un o'r pethau anfesui'adwy fedd, dyfnder yr

liwn nid oedd ond ychydig gufyddau, a'r hwn, fel gwaith

dyn, ydoedd yn berffaith hysbys, yn gwbl wrthun, heb

son am chwerthiniadwy. Pa ddyn yn ei synwyrau a

ddywedasai :
' Ni fedrwch chwi amgyffred y Duwdod

niwy nac y medrwch wybod uwchder y ffurfafen neu
ddyfnder òeicí?'

Yr un wedd yr ydym yn cael y nefoedd a hades yn
cael eu cyferbynu â'u gilydd. Yn Ps. cxxxix. 7-10 :

'I ba le yr af oddiwrth dy yspryd ? i ba le y ffoaf o'th

wydd ? Os dringaf i'r nefoedd, yno yr wyt ti ; os cyweir-

iaf fy ngwely yn hades, wele di yno. Pe cymerwn aden-

ydd y wawr, a phe trigwn yn eithafoedd y môr
; yno

hefyd y'm tywysai dy law, ac y'm daliai dy ddeheulaw.'

Yn awr, am y rhesymau a enwyd, nis gall hades arwyddo

y bedd yma ; mae yn amlwg y rhaid deall y gair am le

mewn dyfnder mawi', fel yn wrthgyferbynol i uchder

mawr y nefoedd.

Yn Amos ix. 1-3 darlunir Jehofah fel yn dywedyd

:

' Ni ffy ymaith o honynt a ffo, ac ni ddianc o honynt a

ddiango. Pe cloddient hyd hades, fy Ilaw a'i tynai hwynt
oddiyno ; a phe dringent i'r nefoedd, mi a'u disgynwn
hwynt oddiyno ; a phe Uechent ar ben Carmel, chwiliwn

a chymerwn hwynt oddiyno ; a phe ymguddient yn
ngwaelod y môr, oddiyno y gorchymynaf i'r sarph eu
brathu.' Yma, er enghraifft, mae genym gyferbyniad

dyblyg. I ben Carmel, mynydd cryn fawr yn Nghanaan,
ca gwaelod y môr yn naturiol ei gyferbynu ; ond i'r nef-

oedd, yr hon sydd yn ddigymhar uwch na'r mynydd
uwchaf, ni cheir un cyferbyniad cymhwys ond sheol neu
hades, yr hwn yn amlwg a olygid ei fod yn rhan ddyfnaf

y ddaiar.

'Drachefn,* medd Dr. Campbell, 'dylid ystyried nad
ydyw y gair Hebraeg am fedd byth yn cael ei gyfieithu yn
yr hen gyfieithiad yn âêìjç, ond Tá(poç, nv>ìjuia, ueu ryw air

cyfystyr. O'r tu arall, ni chyfieithir sheol byth yn rácpoç

neu nv>ìfia. ond bob amser yn aêriç ; ac ni cha byth ei

gystrawenu gyda ôá-a-Tw, neu unrhyw ferf yn arwyddo
claddu, peth bron anocheladwy i eiriau a gyfarfyddir â

hwynt mor fynych, pe arwyddocasai un amser yn briodol

y bedd. Mae hyn ynddo ei hun yn ddigonol i brofi na
chymysgai yr luddewon un amser y drychfeddyliau oedd
ganddynt am danynt. Yr wyf yn sylwi yn mhellach fod

y gair aSrjí, yn gystal a'r gair Hebraeg cyfattebol, bob
amser yn y rhif unigol o ran synwyr yn gystal a ffurf.

Mae y gair am fedd bob amser yn y rhif liosog. Ni

chaniata y blaenaf un amser ddefnydd o'r rhagenwau
meddianol, gan taw derbynle pawb o'r meirw ydyw, ac

yn ganlynol nis piedr benodi dim i bersonau unigol
,

gwneir hyn yn aml gan yr olaf Lle y sonir am yr hyn
wnawd â'r corph, rá<poç, neu ryw air cyffelyb, yw enw ei

orphwysle. Pan sonir am drigle yr yspryd ar ol marw, ei

drigle yw a^V- Pan wneir sylw o un yn ymweled a

bedd rhyw un, ei gyffwrdd, neu wylo wrtho, neu gyfodi

cofadail arno, a'r cyíiyw bethau, heber yw y gair a ddefn-

yddir bob amser, Ychwaneger at hyn oll, y darlunir

pawb yn hades yn ddieithriad. Gwahanol iawn gyda
golwg ar y beddau. Felly y darlunia Esaiah yn bryd-

ferth a barddonol iawn ddinystr mawr a disymwth a

ddeuai ar y ddaiar pan ddywed, " Oherwydd hyny yr

ymehangodd hades "
{iiffern yn y C. C), " ac yr agorodd

ei safn yn anferth, ac yno y disgyn eu gogoniant, a'u

Iliaws, a'u rhwysg, a'r hwn a lawenycha ynddi " (v.

14). Hades yn unig a ystyrir yn eu cynwys i gyd,

er y gaUai y beddau yn y rhai y cawsent eu claddu

fod yn anneirif. Drachefn, yn y gân fuddugoliaethus

ar yr achlysur o gwynìp brenin Babilon {xiv. 9), " Uff-

ern " (yr un yw y gair gwreiddiol ag yn yr adnod flaen-

orol) " oddi tanodd a gynhyrfodd o'th achos, i gyfai"-

fod â thi wrth dy ddyfodiad ; hi a gyfododd y meirw i

ti, sef hoU dywysogion y ddaiar ; cyfododd hoU frenin-

oedd y cenedloedd o'u gorseddfaoedd." Felly yn hades

yr ymgynuU holl freninoedd a thywysogion, nid un
teulu neu hil, ond yr holl ddaiar ; etto mae eu beddau
cybeUed oddiwrth eu gilydd a'r cenedloedd a lywodraeth-

ent. Cyfodi y meirw mawrion hyn nid oddiar eu gorwedd-
feinciau, yr hwn fuasai y gair priodol pe buasai yn meddwl
am farw-gell, gan nad pa mor orwych bynag, ond oddiar

eu gorseddau, fel y cydunai a syniad yr hynafiaid, mewn
perthynas nid i gyrph ond ysprydion yr ymadawedigion,

i ba rai y dyfaruid rhywbeth tebyg o ran gradd a gwaith

i'r hyh fwynhaent ar y ddaiar. Ac yn mhellach, fel y
sylwir yn briodol gan Castalio, daiiunir y rhai hyny yr

hades ag y nacawyd i'w cyrph anrhydedd claddedigaeth.

Yn y manylion hyn ni wnai syniadau yr Hebreaid gyd-

uno âg eiddo y Groegiaid a'r Phufemiad ' (Campbeli

Gospels, l 272, 275, 282).

Mae yn wir fod yn y T. N. adnod yn yr hon y gellid

yn naturiol dybied fod hades yn gyfystyr a yéewa, ac yn
arwyddo Ile cospedigaeth olaf y drygionus, neu uffern yn
ystyr gyffredin y gair. Yr ydym yn cyfeirio at ddameg

y gwr goludog a Lazarus. 'Ei/ rw aS)] (C. C. îiff'ern) 'efe

a gododd ei olwg, ac efe mewn poenau, ac a ganfu

Abraham o hirbell, a Lazarus yn ei fynwes ' (Luc xvi.

23). Ond er yr ymddengys ar y cyntaf y gall fod iddo

y cyfryw ystyr, mae Dr. Campbell, yr ydym yn meddwl,
yn profi yn llwyddianus y goddef y ddameg ei deongli

am hades Ile y tybid fod ysprydion dynolryw yn gyffì-ed-

inol, y da a'r drwg, yn trigo, ond fod yr amgylchiadau a

enwir yn cyduno yn well â'r drychfeddwl o íbd hades yn
drigle cyffredinol ysprydion, neu, a defnyddio ein hymad-
rodd ein hunain, fyd yr ysprydion, nac â'r drychfedd-

yliau gwahaniaethol o neîbedd ac uffern ; ac heb, fodd

bynag, araheu taw y rhai hyny yn wirioneddol ydyw
trigfanau ysprydion y cyfiawn a'r drygionus, rhwng
angeu a'r adgyfodiad. Dygir ger ein bron y drychfeddwl

o wastad-dir eangfawr, a rhan o hono yn drigfan y cyf-

iawn, a'r Uall yn drigfan y diygionus. Ni ddarlunir
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Dives fel i edrych i fynu at Abraham yn y nefoedd, nac

Abraham yn edrych i lawr ar Dives. Darlunir hwynt

fei yn sefyll ar yr un gogyfuchdir, ac er yn mhell oddi-

wrth eu gilydd, etto yn abl ymddiddan {t'u gilydd, a

rhyngddynt yr ' oedd gagendor mawr wedi ei sicrhau,'

fel nad allai yr un o lionynt dramwy o'r naill ochr i'r llall.

Wedi egluro ystyr y geiriau pwysig hyn, sJieol a hades,

ni goffhawn ychydig adnodau yn y rhai y maent wedi

ca/cl eu cyfieithu yn anghywir yn y C. C
Job xxvi. 6 :

' Y mae hades (uffern, C. C.) yn noeth ger

ei fron ef ; ac nid oes dô ar ddistryw.'

Ps. xviii. 5 :
' Gofidiau hades (uffern, C. C.) a'm cylch-

ynasant ; maglau angeu a achubasant fy mlaen.'

Ps, lv. 15:' Rhuthred marwolaeth arnynt, a disgynant

i hades (nffern, C. C.) yn fyw.'

Diar, XV. 11 : 'Hades (uffem, C. C.) a dinystr sydd ger

bron yr Arglwydd ;
pa faint mvi^y calonau plant djnion.'

Ezec. xxxi, 15-17 :
' Yn y dydd y disgynodd hi i hades

(y bedd, C. C.) gwneuthum alaru. Gan swn ei chwymp
hi, y cynhyrfais y cenedloedd, pan wneuthum iddi ddis-

gyn i hades (uffern, C. C.) gyd â'r rhai ddisgynant i'r

pwU. Hwythau hefyd gyda hi a ddisgynant

1 hades (uffern) at laddedigion y cleddyf.'

Jonah ii. 2 :
' O'm hing y gelwais ar yr Ar-

glwydd, ac efe a'm hattebodd ; o fol hades

(uffern, C, C.) y gweddiais a chlywaist fy llef'

Hab. ii, 5 :
' Yr hwn a helaetha ei feddwl

fel hades (uffern, C. C.) ac y mae fel angeu, ac

nit; digonir ; ond efe a gasgl atto yr holl gen-

edloedd, ac a gynull atto yr holl bobloedd.'

Lle bynag y cyfieithir sheol yn yr H. D.

yn uffern, gellii', yr ydym yn barnu, yn briodol

a naturiol ei gyfieithvi yn hades, Nid yw ein

cyfieithwyr, fodd bynag, wedi cadw at y gair

hwnw bob amser, ond gwnaethant mewn rhai

adnodau ei gyfieithu jafedd; ond yn yr oll, neu

y rhan fwyaf o honynt, gellir ei gyfieithu hefyd
yn hades, megis yn Ps. vi. 5 ; Es. xxxviii, 10, 18.

Yn y T. N. dylai nStjí gael ei adael yn an-

nghyfiaith, hades, ac nid ei gyfieithu yn iiffern

:

felly, Matt. xvi. 18 :
' Tydi yw Pedr, ac ar y

graig hon yr adeiladaf fy eglwys, a phyrth
hades nis gorchfygant hi,'

1 Cor. XV, 55 :
' O angeu, pa le mae dy golyn ? O

hades, pa le mae dy fuddugoliaeth ì

'

Dat, i, xviii :
' A'r hwn wyf fyw : ac wele byw ydwyf

yn oes oesoedd, Amen ; ac y mae genyf agoriadau marw-
olaeth a hades.' Mae trefn y geiriau yma yn ol y darllen-

,
iad y rhoddir y flaenoriaeth iddo gan Griesbach, Lach-
mann, Tischendorf, a Scholtz.

Dat. vi. 8 :
' Ac mi a edrychais, ac wele farch gwelw-

las : ac enw yr hwn oedd yn eistedd arno oedd Marwol-
aeth, ac yr oedd hades yn canlyn gyd âg ef.'

Dat. XX. 13, 14 :
' A rhoddodd y môr i fynu y meirw

oedd ynddo ; a marwolaeth a hades a roddasant i fynu y
meirw oedd ynddynt hwythau ; a marwolaeth a hades a
fwriwyd i'r Ilyn o dân.

Darlunia y cyfieithiadau Seisonig a Chymraeg ufern
fel yn cael ei bwrw i uffern.

Ü'LAI,_ afon yn Persia, yn nghymydogaeth Susan, a
thybir mai hi ydyw Eulíeus y Groegiaid, ond y mae cryn
anb,g.wsd^r i benderíynu pa un o'r afonydd yn y wlad

ydyw Eulseus (Loftus, Chaldea, 423), Yr oedd golygfan

gweledigaeth Daniel o'r hwrdd a'r bwch gafr ar lan yr
afon ülai (Dan. YÌii. 2, 1 6).

U'PHAZ, Ile neu wlad o ba im y ceid aur (Jer. x. 9
;

Dan. X. 5). Tybia Gesenius taw yr un ydyw ag Ophir
{Lex. 22). Golyga Calmet taw yr afon Phasis, ar y
dwyrain i'r Môr Du, ydoedd. Gellir cyfrif ei sefyllfan

yn ansicr.

UR y Caldeaid, dinas neu barth perthynol i Mesopo-
tamia, yn ngwlad y Caldeaid, Ile y ganed Abraham, a Ile

y trigai cyn iddo symud ifyned i wlad Canaan (Gen. xi.

28, 31 ; Act. vii. 3, 4). Mae cryn amrywiaeth barn
ynghylch ei sefyllfan, Yr ydys yn gyffredin wedi golygu
a pharha awdurdodau uchel i olygu, taw Orfah yn Meso-
potamia, ydoedd Ur y Caldeaid, Mae y ddinas yn gyf-

leuedig ar gadwyn o fryniau yn gogwyddo tua'r gogledd-
ddwyrain, a gweddOlion castell yn edrych dros yr holl le.

Yn ei dydd mae yn rhaid fod yr amddiffynfa hon yn un
gadarn iawn. Amgylcha y muriau arwynebedd o dair i

bedair milltir, ynghyd â gerddi prydferth o fewn i'r ter-

fynau yn dwyn morwydd, ffigys, grawnsypiau, apricots,
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a phomgranadau. Mae y ddinas wedi ei hadeiladu yn
gryno, ac y mae ami hi olwg hardd oddiwrth y castell, ac

hefyd o'r tu dwyreiniol. Mae y tai i gyd o geryg ; mae
yr ystrydoedd yn gulion, ond mae ffordd balraantedig ar

bob tu i wely yn y canol i ddwfr redeg ar hyd-ddo, a

chan eu bod, fwy neu lai, ar lechwedd, maent yn gyffredin

yn làn. Yn yr ystrydoedd mae coed yn gyftredin, a

rhoddant gysgod hyfryd ar dywydd poeth; o danynt
gorphwys y trigolion, ac y cymerant ffrwythau neu iâ, neu
bibell neu goffi. Mae y bazaars, neu y siopau, yn Iliosog,

ac yn cynwys digonedd o nwyddau, ac, fel arferol, wedi eu

rhanu i ystafelloedd, a phob vm wedi cael ei neiUduo ar

gyfer gwneud a gwerthu rhyw nwyddau neillduol. Mae
gwastadedd prydferth yn dechreu ychydig i'r gogledd, ac

yn ymestyn mewn cyfeiriad deheuol cybylled ag y medr

y llygad gyrhaedd, Yn agos i'r Castell y mae flnon
neu Iyn bychan o ddwfr a elwid Callirrhoë gan yr hynaf-

iaid. Mae ei lanau a'r holl ddyffryn wedi eu gwisgo <1

gwyrddlesni, gan ei wneud yn fan o'r fath hyfrytaf
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Rhed ei ddyfroedd i'r gerddi ar y gwastadedd cybylled

ag 'wyth neu ddeg o tìlltiroedd, ac yna diflanant o'r

golwg. Mae y llyn hwn yn hyuod yn awr am y pj'sgod

cysegredig a gynwys. Mor fawr yw y parcli sydd gan y
Mahometaniaid iddynt fel na wnant eu bwytta, a phorthir

hwynt yn feunyddiol gan y dosparth niwyaf defosiynol

o'r Moslems. Ac yn ganlynol maent wedi dyfod yn hynod
o liosog a dof. Maent yn gywreinbeth gwirioneddo.

Mae amrywiaethau barn ynghylch rhif y boblogaeth.

Dywed Backingham ei bod yn 50,000 ;
yn ol cyfrifiad

arall, 40,000 ; ac yn ol arall, 20,000.

Derbyniodd y Ile hwn yr enw Edessa oddiwi-th y
Groegiaid. Dywed Eusebius i'r apostol ' Thomas, dan
ddylanwad dwyfol, ddanfon yma Thadeus fel cenad ac

efengylydd i gyhoeddi athrawiaeth Crist, megis y dangos-

asom oddiwrth yr ysgrifeniadau cyhoeddus a gafwyd
yno ;' ac ychwaneg-a :

' Hyd yn od i'r dydd hwn mae holl

ddinas Edessa yu ymroddedig i enw Crist' (Euseb.

Eccles. Hist. ii. 1). Yma y trigai y brenin Abgarus, yr

hwn, yn ol yr hanesydd hwnw, a ysgi'ifenodd lythyr at

lesu Grist, ac a dderbyniodd atteb iddo (Euseb. Eccîes.

Hist. i. 13); ac yma yr oedd yn y bumed ganrif ysgol

enwog, yn yr hon y dysgid philosophi, areithyddiaeth,

barddoniaeth, a chelfau eraill {Amer. Miss. Her. 1850,

356; Buckingham, Trav. in Mesopotamia, i. 121, 136,

139, 150; Ainsworth, lìes. in Ässyria, 152).

Ond mae Ammianus Marcellinus yn enwi Ile o'r enw
Ur rhwng Nisibis a'r afon Tigris. Ystyrir yn fwy teb-

ygol gan rai taw hwn ac nid Orfah ydoedd Ur y Caldeaid

{Jour. Boy. Geog. Soc. xi. 6).

Mae Colonel Rawlinson wedi cynyg profi yn ddiweddar
taw yr un Ile ydyw ' Ur y Caldeaid ' a Hur a geir ar yr
argraphau yn nadfeiliau Mugheir yn Caldea ddeheuol
{Jüur. Sac. Lit. July, 1855, 482 ; Oct. 1855, 228). Ym-
ddengys mai hi ydoedd brlfddinas gyntefig Caldea (Raw-
linson, Bampton Lect. 328).

U'RIM A THUM'MIM a arwyddant oleuadau a
pherffeithderau, ac enwir hwynt fel yxí cael eu gosod ar

ddwyfroneg yr arch-oífeiriaid (Exod. xxviii. 30), ond nis

gallwn benderfynu pa beth oeddynt. Golyga rhai taw
dau faen gwerthfawr wedi eu hychwanegu at y deuddeg
eraill oeddynt, a thrwy ddysgleirdeb anarfei'ol y rhai yr
arwyddai Duw ei gymeradwyaeth o ryw beth, a thrwy
eu pylni ei anghymeradwyaeth o ryw beth ; meddylia
eraill fod y ddau air hyn wedi eu hysgrifenu ar faen

gwerthfawr neu ddalen aur wedi ei gosod yn y ddwy-
froneg; rayn eraill taw enw Jehofah oedd yn argraphedig
ar ddalen aur, a chwedi ei osod yuddi

; golyga eraill taw
Uytliyrenau euwau y llwythau oedd yr urim a'r thum-
mim, ac y gwnai y Ilythyrenau, trwy sefyll allan, neu
trwy ddysgleirdeb anarferol, nodi y cyfryw eiriau ac a
gynwysent atteb Duw i'r hwn a ymgynghorai â'r oracl.

Myn Le Clerc taw enWau oeddynt ar ddau faen gwerth-
fawr, wedi eu gosod mewn gwddf-dorch aur, ac yn disgyn
mor bell i lawr a bron yr arch-offeiriad, yr un wedd ag y
gwisgai ustusiaid yr Aipht gadwyn aur, wrth ben yr hon
yr oedd yn grogedig îuniau Cyfiawnder a Gwirionedd
wedi eu cerfio ar feini gwerthfawr. Tybia Weems taw
rhyw addurn a wnaeth Duw oeddynt, ac iddo eu rhoddi
i Moses. Meddyliai Hottinger nad arwyddent ragor na
bod Moses i ddewis y meini mwyaf dysglaer o'r holl

'

fathau i'w gosod yn y ddwyfroneg. Y dyb fwyaf cy-

ffredin yn mhlith Cristionogion ynghylch yr oracl trwy
urim a thummim ydyw un Prideaux, yr hwn a olyga, pan
ymddangosai yr arch-offeiriad o flaen y Uen, wedi ei wisgo
yn ei ephod a'i ddwyfroneg, i ymgynghori â Duw, y
rhoddid yr atteb mewn llais clywadwy oddiar y drugar-
eddfa o'r tu fewn i'r llen—tyb ag sydd yn cyfatteb oreu

i'r ymadrodd ysgrythyrol o 'ymgynghori â genau yr
Arglwydd' (Jos. ix, 14), ac o fod ' Duw yn cyfarfod â

Moses ac yn Ilefaru wrtlio oddiar y drugareddfa ' (Exod.
XXV. 22 ; Prideaux, Connect. part iii. b. 3). Ond wedi y
cwbl, uid oes dim yn fwy perthynasol i'r pwnc na'r sylw
canlynol o eiddo Ilabbi Kimchi :

' Yr hwn a addefa yn
onest ei anwybodaeth sydd ar yr ochr ddiogelaf ; ac yrn-

ddengys fod arnom ni angen ara i offeiriad i sefyll i fynu
yn ei urim a thummim er dysgu i ni pa beth oedd yr
urim a'r thummim' (Jennings, Jeio. Antiq. i. 233).

Pan yr oeddid i ymgynghori âg oracl yr urim a'r thum-
mim, dywedir y gwisgai yr arch-ofteiriad am dano ei

wisgoedd euraidd, ac ar achlysuron cyffredin âi i mewn
i'r cysegr, gan sefyll â'i wyneb tua'r Santaidd Santeidd-

iolaf, a sefai yr ymgynghorwr mor agos atto ac y caniatai

y gyfraith ; ond yn mha wedd y rhoddid yr atteb—pa
un ai trwy lais yn tori geiriau oddiar y drugareddfa, neu
trwy fod y llythyrenau ar y ddwyfroneg yn sefyll allan,

neu ddysgleirio—nid ydym yn gwybod. Xi wneid byth
ymgynghori â'r oracl yma niewn pertliynas i bynciau

cred, gan fod yn meddiant yr luddewon y ddeddf ys-

grifenedig er eu cyfarwyddo ; ac ni wneid ymgynghori

âg ef ar fatterion o bwysigrwydd bychan ; a dywedir
yn aml, eithr heb un rheswm, na wnai neb ond barn-

wyr llywodraethol, breninoedd, a Uywyddion milwraidd,

ymgynghoi'i âg ef. Mae yn sicr i Ddafydd ymgyng-
hori â'r Arglwydd yn y dull hwn cyn iddo esgyii i'r

orsedd. Tra bu Moses byw nid oedd un angen am
ymgynghori â'r oracl, gan y Ilefarai yr Arglwydd wrtho
wyneb yn wyneb. Ar ol ei farwolaeth ef ymgynghorodd
âg ef hyd gyfnod y deml a'r prophwydi, ac ymddengys
y llenwid ei le gan yr olaf, oblegid nid ydym yn darllen

am neb yn ymgynghori âg ef y pryd hwnw. Ac ni

wnaeth Josiah pan wedi ei ddychrynu gan fygythion

Duw, ymgynghori âg ef, ond darfu Huldah y brophwydes,
er mwyn gwybod meddwl Duw (2 Bren. xxii. 14). Myn
Josephus i feini yr urim a thummim gadw eu disgleirdeb

hyd o gylch y flAvyddyn o.B. 3890 ; ond mae yn sicr fod

yr oracl yn eisiau am rai oesoedd cyn hyny—sef yn
nyddiau Ezra a Nehemiah (Ezra ii. 63 ; Neh. vii. 65). Ac
yn wir nid oes ychwaith yr un lle i gredu ei fod mewn
bodolaeth yn amser yr ail deml. Fe gymer yr luddewon
arnynt ddweud y gwnai y Bathcol lenwi ei le, ac oraclau

yr hwn, meddynt hwy, oeddynt yn aml yn gydfynedig
â thrwst taran ; ac efallai i'r personau oeddynt gyda
Christ ddychymygu taw rhywbeth tebyg oedd y llais

a lefarasai wrtho o'r nefoedd (loan xii, 29).

US, y wlad lle trigai Job (i. 1). Enwir gwlad o'r enw
hyn mewn dwy adnod arall yn yr Ysgrythyr. Jeremiah,

wrth ddarluuio cwpan digofaint Duw yn ymweled yn ei

gylch â'r cenedloedd amgylchynedig, a euwa yn mhlith

llefydd ei'aill, 'holl freninoedd gwlad Us' (xxv. 20); ac

yn Galarnad iv. 21 dywed: 'Bydd lawen a hyfryd, merch
Edom, yr hou wyt yn trigo yn nhir Us ; daw y cwpan
attat tithau hefyd ; ti a feddwi ac a ymnoethi.' Ym-
ddengys yr arwydda y geiriau hyn nailì v cynwysai Us

72
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Edom, neu fod Edom wedi estyn ei llywodraeth dros

wlad Us. Yn Llyfr Job adroddir i'r Sabeald ar un

achlysur ruthro ar yr ychain a'r asynod, a'u dwyn ym-

aith ; ac ar achlysur arall I'r ' Caldeaid osod tair byddin,

a rhuthro i'r camelod, a'u dwyn ymaitli' (i. 14, 15, 17).

Llwyth Arabaidd oedd y Sabeaid ; ac er fod gwlad y
Caldeaid yn mhell iawn, etto mae yr hoU amgylchiadau

hyn yn rhoddi i ni ryw ddrychfeddwl ynghylch cyfeiryd

tlr Us. Mae y darluniad roddir o gyfeillion Job (11. 1 1 ;

xxxIL 2) yn cyfeirio at ryw ran o Arabia, neu wlad heb

fod yn mhell oddi wrthi, megis gwlad Us—gan nad yw
yn debygol eu bod wedi ddyfod o bell. Mae genym
£lipliaz y Temauiad— h.y., o Teman, yr hwn oedd yu
Idumea (Gen. xxxvi. 11, 15, 16, 42, 43; Jer. x'=x. 7, 20;

Ezec. XXV. 13, 14; Obad. vlii. 9; gwel hefyd Hab. iii. 3);

Büdad y Suhiad, disgynydd efallai o Suah un o feibion

Abraham o Ceturah, yr hwn a ' anfonodd tua'r dwyrain,

i dir y dwyrain' (Gen. xxv. 2, 6), Arabia mae'n debygol,

neu efallai Idumea ; Sophar y Naamathiad, yr hwn sydd

yn swnio yn debyg iawn i enw llwyth Arabaidd ; Elihu,

yr hwn a ddarlunir yn fwy manwî fel ' mab Barachel y
Buziad, genedl Ram,' oddiwrth Buz, yr hwn oedd mae'u

debygol yn Arabia, efallai yn Idumea (Jer. xxv. 23, 24

;

xlix. 7, 8). A gosod yr hoU amgylchiadau wrth eu gilydd,

tueddir ni i feddwl fod gwlad Us, Ue trigai Job, yu neu
yn agos i ogledd Arabia, rhwng Palestina, Idumea, a'r

Euphrates.

ÜSURIAETH, yr enniU am roddi benthyg arian, neu
uwyddau eraill. Nid yw deddf natur yn gwarafun der-

byn llog rhesymol am fenthyg arian mwy na derbyn
rhent am dai neu diroedd. Os gwna gwr arall fasnachu

a'm heiddo i er mwyn elw, dywed rheswm fod yn iawn i

mi dderbyn, ac i ibd hawl genyf i dderbyn, rhan o'r

ennill. Yn ol cyfraith Moses yr oedd rhyddid i'r Israel-

iaid i roddi arian ar usuriaeth i ddyeithriaid ; ond gwa-
herddid hwynt i dderbyn llog gan eu brodyr (Deut. xxiii.

19,20). Cyfeiriai y gwaharddiad hwn mewn modd arbeuig
at frodyr tlodion (Exod. xxii. 25-27 ; Lef xxv. 35-38).

Mae y gwaharddiad mor groes i arferiad cyöredinol

cenedloedd, ac yn enwedig gwledydd masnachol megis
yr eiddom ni, fel yr ymddeugys yn ddeddf afresymol
ac anhawdd cyfrif am dani. Ond etto gallasai fod gan
Dduw resymau dros y ddeddf hon fel deddfau eraill, er

nas medrwn ni eu gwybod neu eu cael allan. Efallai,

fodd bynag, y gallwn ni gyfrif mewn rhan am dani.

Yn y dyddiau presenol mae yn beth cyíFredin iawn yn
mhlith cenedloedd Dwyreiniol i ddodi crog-log ar arian
benthyg ; ac yn y ffbrdd hon ca y tlodion, neu bersonau ag
eisiau arian arnynt, yn aml eu dirwasgu. Yn awr gallasai

gwaharddiad y cyfryw arferiad i'r Israeliaid gael ei syl-

faenu ar y camddefnydd cyflTredinol a wneid o honl yn
mhlith cenedloedd Dwyreiniol. Gallasai fod yn hawsach
i osod y drwg i lawr tiwy wahardd derbyn ocraeth o
gwbl, na thrwy un ddeddf i gynyg ei reoleiddio ; a gall-

asai yr aiighyfleusderau cynyrchedig gan y cyfryw wa-
harddiad fod mewn gwuionedd yn llai na'r hyn ddeill-

iasai oddiwrth gynyg i'w reoleiddio, er mor ofer y buasai

y cyfryw gynyg yn troi allan. Mae luddewon y dyddiau
presenol wedi bod yn ddiarebol am godi crog-log am
arian benthyg. Pa un ai tueddiad cenedlaethol yw
hyn, ac y gallasai ddatguddio ei hun yn amser Moses,
fel ag i achosi cyhoeddiad y deddfau yn erbyn usuriaeth,

mae yn anmhosibl dweud. Nid yw, fodd bynag, yn an-

heilwug sylw y gosodir lawr yn Ps. xv. 5 fel un o nod-
weddion un a ga drigo yn mhabell Duw ' nad yw yn rhoi

ei arian ar usuriaeth,' yr hyn a ymddengys fel yn ar-

wyddo íod hon yn weithred o hunanwadiad pur anaml.
Mae trugaredd i'r tlodion yn ddyledswydd a argym-

hellir yn nerthol yn nghyfraith Moses, megis yn JÙeut.

XV. 7-11 ; xxiv. 10-13, ac mewn rhanau eraill o'r H. D.
;

ac yr oedd rhoddi benthyg ariau heb log neu usuriaeth

yn un ífordd o gyflawni y ddyledswydd hono (Exod.
xxii. 25-27). Ac annogir liwynt i'w chyflawni trwy
ddwyn ar gof iddynt yr hyn a wnaethai yr Arglwydd
iddynt ' pan y dug hwynt allan o dir yr Aipht, i roddi
iddyut dir Canaan, ac i fod yn Dduw iddynt' (Lef xxv.

35-38) ; a thrwy yr addewid y gwnai 'yr Arglwydd eu
Duw eu bendithio yn mhob peth y rhoddent eu Uaw
arno, yn y tir yr oeddynt yn myned i'w feddiauu' (Deut.

xxiii. 19, 20). Ymrwyma hefyd na chant fod yn golled-

wyr trwy beidio cymeryd Ilog gan eu brodyr
; y gwnai ef

y golled i fynu, neu fwy na'i gwneud i fynu iddynt. Yn
y öbrdd yma mae achosion cwyn yn erbyn y ddeddf, ar

gyfrif ei hafresymoldeb neu ei hanghyfiawnder, yn cael

eu symud. Gwuaifl' hyn gyduno â geiriau Solomon :
* Y

neb a gymero drugaredd ar y tlawd, sydd yn rhoddi

echwyu i'r Arglwydd ; a'i rodd a dâl efe iddo drachefn

'

(Diar. xix. 17).

Yr oedd gan y ddeddf yn erbyn cymeryd usuriaeth

oddiar eu brodyr, mae yn debygol, gyfeiriad arbenig at

gymeriad neillduol y íFurf-Iywodraeth luddewig, yn ol yr
hon yr oedd etifeddiaeth pob \m i gael ei diogelu yn ei

deulu, a gallasai yr arferiad o godi usuriaeth ymyraeth yn
fawr a chario allan y ddeddf hon. O dan y deddfau yn
erbyn usuriaeth mae yn debygol y gellid cadw yr arferiad

fenthyca a rhoddi benthyg o fewn terfynau oymhedrol

;

ac yn ganlynol gallasai fod Ilai o drafterth i wastadhau
pethau pan y deuai blwyddyn y jubili o gylch (Lef xxv.

8-17 ; Deut. xv. 1-3
;
gwel Neh. 5. 1-13).

Gellir sylwi hefyd y gallasai nad ydoedd y deddfau yn
erbyn usuriaethyu un anghyfleusdra mewn gwladwriaeth

newydd gael ei sylfaenu, a'r hon ua fu ganddi fawr erioed

i wneud â gweithrediadau Ilaw-weithyddol neu fasuachol.

Mewn gwlad gyfíelyb i'r eiddom ui byddai deddfau o'r

fath hyn yn beth gwahanol iawn.

Gyda golwg ar y caniatad a roddwyd i'r Israeliaid i

gymeryd usuriaeth gan ddyeithriaid, nid yw yn anheil-

wng sylw ei fod yn addefiad eglur o gyfì-eithlondeb

(ynddo ei hun) derbyn ilog am roddi benthyg arian. Mae
luddewon y dyddiau presenol wedi cymeryd cyflawn fau-

tais ar y cauiatad hwn.
Mae hefyd yn deilwng o sylw fod dwy o ddamegion

ein Harglwydd, y rhai a lefarwyd tra yr oedd y flürf-

lywodraeth mewn grym, yn cydnabod cyfreithlondeb

usuriaeth (Matt. xxv. 24-30; Luc xxix. 20-27). Etto
hyd yn od dau yr oruchwyliaeth Gristionogol nid ydym i

olygu fod y ddeddf yu erbyn usuriaeth wedi cael ei

chwbl ddileu (Luc vL 34-36).

w

^

WERMOD. Mae y cyfieithwyr Caldeaidd, yn gystal

a'r cyfieithwyr Dwyreiniol eraiU, a'r rabbiniaid, yn gyd-
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unol yn cyfieithu y gair Hebraeg yn wermod, ac y mae
yr ystyr hyn yn cyduno â chysylltiad pob adnod lle cyf-

arfyddir â'r gair, Mae mwy nac un rhywogaeth o'r

planigyn hwn yn Mhalestina. Mae yn eithaf hysbys y
cynwys lawer o chwerwder, ac oblegid yr ystyriai yr

Hebreaid blanigion chwerw fel rhai niweidiol ac hyd yn
od wenwynig, mae yr ysgrifenwyr santaidd yn gosod

allan trwy y gair wermod pa beth bynag sydd anhyfryd,

niweidiol, a gwenwynig (Rosen. Bot. 116, 118).

CyfFelybir eilun-addoliaeth, gwrthgiliad, ac ymddyg-
iadau drygionus eraill, i wermod: pa mor atgas yn ngolwg

Duw a'i bobl, ac yn y diwedd mor chwerw iddynt eu

WERMOl) (aJÍTEMISIA JUDAlClTs).

hunain ! (Deut. xxix. 18; Amos v. 7). Mae diwedd y
buttain yn chwerw fel werraod, a llym fel cleddyf dau
finiog : y fath boen, y fath ddinystr ar gymeriad, corph,

ac enaid, a ganlyn butteindra ac aflendid ! (Diar. v. 4).

Mae cystuddiau a tlirychinebau fel wermod (Gal. iii. 15,

19 ; Jer. ix. 15 ; xxiii. 15 ; Dat. viii. 11).

Ni cheir yn Mhalestina ddim wermod o'r rhywogaeth
Brydeinig {Artemisia), o'r hwn y distylHr y gwirod a
elwir absinthe ar y Cyfandir. Yr ararywiaethau a geir

yno ydyw y wermod luddewig [A. Judaica), wermod
Rhufeinig {A. jRomana), a southermcood (deheuwydd,
A. abrotana). Mae tyfiant yr olaf yn rhonc yn ngwlad
Canaan.

WINWYN. Enwir hwynt yn Num. xi. 5 yn mhlith

y llysiau a fwytteid gan yr Israeliaid yn yr Aipht, ac ar

ol y rhai yr hiraethent yn yr anialwch. Dywedir fod
winwyn yr Aipht yn rhagorol o dda. Dywed Phny y
gwnai yr Aiphtiaid barchu winwyn a garlleg fel duwiau,
a thyngu iddynt. Yn y dyddiau presenol ymborth y
dosparth tlotaf o'r bobl ydyw winwyn. Yn yr ystryd-
oedd a'r marchnadoedd gwerthir am bris isel winwyn
wedi eu berwi ac heb eu berwi (Rosen. Bot. 94, 96).

WYLO, amlygiad naturiol o deimladau amrywiol y
meddwl dynol. 1. Y mae yr amlygiad mwyaf cyffredin

ofid neu alar. Mae esamplau o hyn mor gyffredin yn

yr Ysgrythyrau fel mai afreidiol ydyw cyfeirio at rjirhyw
adnodau neiUduol. [Galar.]

2. Mae yn amlygiad o serch tyner. Pan y daeth
meibion Jacob i lawr i'r Aipht yr ail waith, ac y dygas-
ant Benjamin gyda hwynt, darfu i Joseph, ar oî holi yn
dyner arn ei dad, a chanfod ei ' frawd Benjamin, mab ei

fam ei hun,' a llefaru ychydig eiriau caredig am dano,

'frysio oblegid cymy.sgai ei ymysgaroedd ef tuag at ei

frawd, ac a geisiodd le i wylo, ac a aeth i mewn i'w ysta-

fell, ac a wylodd yno' (Gen. xhii. 27-30). Wedi \\ja,

pan y gwnaeth ei hun yn hysbys i'w frodyr, yr ydym yn
canfod golygfa fwy tyner fyth :

' Yna Joseph ni allodd

ymattal ger bron y rhai oU oedd yn sefyll gyd âg ef,

ac efe a lefodd, Perwch allan bawb oddi wrthyf. Ac
efe a gododd ei lef mewn wylofain ; a chlybu yr Aipht-
iaid, a chlybu t Pharaoh. A Joseph a ddywedodd wrth
ei frodyr, Myfi yw Joseph : ai byw fy nhad ettoî' A
chan wneud cyfeiriadau tyner at rai rhanau o'u hanes
blaenorol a'u hamgylchiadau presenol, ' efe a syrthiodd ar

wddf ei frawd Benjamin, ac a wylodd : Benjamin hefyd a
wylodd ar ei wddf yntau. Ac efe a gusanodd ei holl

frodyr, ac a wylodd amynt' (xlv. 1-15). Wedi hyny, pan
ddaeth Jacob i lawr i'r Aipht gyd á'i deulu, ' Joseph a

barotodd ei gerbyd, ac a aeth i fynu i gyfarfod Israel ei

dad i Gosen, ac a ymddangosodd iddo ; ac efe a syrth-

iodd ar ei wddf ef, ac a wylodd ar ei wddf ef enyd' (xlvi.

29 ; gwel heíyd xhi. 21-24).

Mae wylo weithiau yn amlygiad nid yn unig o serch

tyner, ond o serch dwfn :
' Ac wele wraig yn y ddinas, yr

hon oedd bechadures, pan wybu hi fod yr lesu yn eis-

tedd ar y bwrdd yn nh y Pharisead, a ddiig tìwch o en-

aint, a chan sefyll wrth ei draed ef o'r tu ol, ac wylo, hi

a ddechreuodd olchi ei draed ef â dagrau, ac a'u sychodd
â gwallt ei plien, ac a'u hirodd â'r enaint ;' cafodd y
wraig hon y dystiolaeth ganlynol oddiwrth Grist— ' hi a

garodd yn fawr.' ' Beth a wnewch chwi yn wylo, ac yn
tori fy nghalon i V ebai Paul wrth ei gyfeillion Cristion-

ogol y rhai a ddeisyfent arno beidio myned i Jerusalem
i gael ei wneud yn garcharor yno ;

' canys parod ydwyf fi

nid yn unig i'm rhwymo, ond i farw hetyd yn Jerusalem,

er mwyn enw yr Arglwydd lesu' (Act. xxi. 11-13).

3. Mae wyío yn aml yn amlygiad, nid o alar neu
serch yn unig, ond o uniad o'r ddau. Pan y cusanodd
Naomi ei merched yn nghyfraith Orpah a Ruth, ac y
ceisiodd eu perswadio i ddychwelyd i'w gwlad eu hunain,
' hwy a dderchafasant eu llef, ac a wylasant ;' a phan y
parhai hi i'w perswadio, ' derchafasant eu Uef, ac a

wylasant eilwaith' (Ruth i. 8-14). Pan yr oedd Dafydd
ar ymadael â Jonathau ' hwy a gusanasant bob un eu gU-
ydd, .ac a wylasant y naill wrth y Ilall ; a Dafydd a

ragoi-odd' (1 Sam. xx. 41). Pan yr oedd Paul ar ymadael
a henuriaid Ephesus, ' wylo yn dost a wnaeth pawb : a

hwy a syrthiasant ar wddf Paul, ac a'i cusanasant ef, gan
ofidio am y gair a ddywedasai efe, na chaent weled ei

wynebmwy' (Act. xx. 37, 38).

4. Mae yn amlygiad o gydjondeimlad. Wrth fedd

Lazarus ' Crist a wylodd' (loan xi. 35 ; cydmarer adnodau
31-33). Dywed yr apostol : 'Byddwch lawen gyd â'r

rhai sydd lawen, ac wylwch gyd â'r rhai sydd yn wylo

'

(Rhuf xii. 15). Mewn rhai amgylchiadau gellir uno a
chyd-deimlad dosturi, neu gall gymeryd tìurf tosturi.
' Wedi i Grist ddyfod yn agos/ medd Luc, ' a gweled y
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ddiuas, efe a wylodd drosti, gan ddywedyd, Pe gwybuasit

ditliau, ië, yn dy ddydd hwn, y pethau a berthynent i'th

heddwch ! eithr y maent yn awr yn guddiedig oddiwrth

dy lygaid' (Luc xx. 41, 42).

5. Mae yn amlygiad o lawenydd. Arfeir genym yr

ymadi-odd ' wylo o lawenydd.' Dygwydd hyn yn gy-
ífredin mewn amgylchiadau lle mae y llawenydd mor
fawr, neu o'r fatli uatur, fel nas gellir rhoddi gollyngdod

iddo trwy amlygiadau arferol Ilawenydd. Nid ydym yn
cofio am un esampl o hyn yn yr Ysgrythyrau ; ond pan

glybu Jacob fod Joseph etto yn fyw, ac yii Ilywodraethwr

ar hoU wlad yr Aipht, ni fuasai yu beth hynod pe wylasai

lawenydd ; ond mae hanes yr hanesydd ysprydoledig

yn fwy naturiol fyth :
' Yna y Ilesgaodd ei galou yntau,

oblegid nid oedd yn eu credu' (Gèn. xlv. 26). Mae yn
hynod taw wylo ydyw dull cyíirediu trigolion New
Zealand o amlygu eu llawenydd {Mt'ss. Register, 1816,

464, 465, 469)."

WHALE'^" (morjì!), un o bysg mwyaf y môr; ond er

y ceir y gair yn y C. C- o Job vii. 12, Ezec. xxxii. 2, a

MatL xii. 20, ac hefyd ar ymyl y ddalen yn Job xli. 1, a

Ps. lxxiv. 13, ac er y cyfieithir y gair Hebraeg pjn, a'r

gair Groeg íc^to? felly, ond nid arwyddant forfil yn ben-

odol, ond unrhyw bysgodyn mawr, anferth. Yn Llyfr

Jonah, gelwir y creadur a'i llyncodd ef yn y\ {pysgodijn),

a SnJ JT {pysgodyn maicr); í'elly nid yw yn penderfynu
dim rywogaeth y pysgodyn, mwy na'r gair /o^roy a
arferir gan ein Harglwydd (Matt. xii. 40), Nid oes,

niewn gwirionedd, un lle i feddwl taw morfil ydoedd,
oblegid er y ceir moi-filod yn Môr y Canoldir, i'r hwn y
taflwyd Jonah, etto, serch eu dirfawr faintioli, maent yn
natui-iol yn analluog i lyncu dyn, ar gyfrif ciilni eu ceg.

Mae sJiarhs, fodd bynag, yn gyfi:redin yu Môr y Canoldir,

ac y maent hwy, oherwydd eu gwneuthuriad a'u maint-
ioli, yn alluog yn aml nid yn unig i Iyncu dyu, ond mae
dynion cyfain wedi eu cael yn eu boliau (Parkhurst, Gr.
Lex. 361 ;

gwel rai sylwadau ar hanes Jonah yn Erskine,
Slcetches of Church Historij, ii. 229). Mewn perthynas i

rywogaeth y pysgodyn a lyacodd y prophwyd, mae yn
rhaid gadael hyny heb ei bènderfynu.

YacYRydynt fannod yn yr iaith Gyraraeg. Defn-
yddir 'y' o flaen gair yn dechreu gyda chydseiniad, ac 'yr'

flaen gair yn dechreu gyda lleferiad. Gwasanaetha
y bannod pan o flaen gair i roddi iddo ystyr benodol

:

' pan na byddo un wedi cael ei osod o flaen gair, ystyr
cyff'redinol ac nid penodol sydd iddo. Wrth gyfieithu
yr Ysgrythyr, yn gystal ag wrtli gyfansoddi gweithiau
gwreiddiol, mae iawn ddefuydd o'r bannod o bwys mawr.
Arwydda dyn ddynolryw : dyn, ac nid anifail. ' Pa beth
yw dyn i ti i'w gofio V (Ps. vii. 4) ; dyn, un dyn. 'Pa
faint gwell yw dyn (dynolryw) na dafad' (anifail). Y gwr,
rliyw wr penodol, megis yn ngeiriau Nathan wrth Da-
fydd, 'Ti yw y gwr' (2 Sam. xii. 7).

Nid oes yn yr ieithoedd Hebraeg a Groeg na'r Cymraeg
fimnod anmhenderfynol ; ond yn yr Hebraeg defnyddir y
llythyren n fel bannod penderfynol, ac yn y Groeg ó í, tó,

, 'Jj'^'^r,'^^,
amryfusedd neu gilydd, ni ohfifodd y gair whale ei ereeithu dan

uiortil. Gwell hwyr na liwjrach. Yr uii yw yr ertliTgl.
y gair

yr hwn a dreiglir. Mae ein cyfieithwyr ni yn aml wedi es-

geuluso sylwi ar ystyr y banuod, ac felly wedi methu tros-

glwyddo meddwl yr awdwr gwreiddiol. Mae yn wir nad
yw y defnydd a wneir o fannodau mewn gwahanol ieith-

oedd bob amser yr un, ac wi-th gyfieithu o un iaith i'r

Ilall, nid y vv bob amser yn briodol neu ddoeth i'w cyf-

ieithu ; ond etto mae o bwys talu sylw iddynt, a pheidio
esgeuluso eu cyfieithu pa bryd bynag y byddo hyn yn
oddefadwy a phriodol.

Ni roddwn ychydig esamplau o'r modd y mae ein cyf-

ieithwyr wedi methu cyfieitliu y bannod.
Weithiau ui wnant ddefnyddio un bannod Ue dylasai

y bannod penderfynol gael ei ddefnyddio. Yn Matt.
xxii. 41, 42, darlunir ein Hiachawdwr fel yn gofyn i'r

Phariseaid, ' Beth a dybygwch chwi am Grist ?
' fel pe

gofynasai eu tyb am dano ef ei hun, gan arfer y gair

Grist fel cyfenw. Ond yn y Groeg fel hyn y mae, ' Beth
a dybygwch chwi

—

tov ^io-toíj—am y Crist ?
' li.y., y

Messiah ; megis y mae yn amlwg oddiwrth y cwestiwn
ychwanegol, ' Mab pwy yw efe ?

' Yr un wedd, yn Matt.
xxiv. 5, darlunir ef fel yn dywedyd, ' Canys daw^ llawer

yn fy enw i, gan ddywedyd, Myfi yw Crist, ac a dwyllant
lawer

;

' oud fel hyn y mae y geiriau yn yr iaith Roeg,
' Myfi yw—ó ^jOío-To'ç

—

y Crist,' yr hyn yn eglur ydoedd yr
hyn a fwriadai ein Hai-glwydd i'w darlunio yn ei ddweud.
Cam gyfieithiad yw hyn, ac y mae Uawer o esamplau o

hono yn y C. S., ac ychydig yn y C. C, o'r Ysgrythyrau
(Campbell, Gospels, i. 217. Gwel Crist).

Yn Act. vii. 23, Paul, pan yn Athen, a ddarlunir yn
ein cyfieithiad ni fel yn dywedyd, ' Canys wrth ddyfod
heibio, mi a gefais allor yn yr hon yr ysgrifenasid, I'ii

Duw NiD ADWAENIR, yr hwn, gan hyny, yr ydych chwi,

heb ei adnabod, yn ei addoli, hwnw yr wyf fi yn ei fynegi
i chwi.' Gwnai y geiriau olaf drosglwyddo y drychfeddwl

y golygai Paul taw allor i'r gwir Dduw ydoedd hi ; ond
yn y Groeg fel hyn mae y geiriau

—

àyucrTw Oecç, 'I Dduw
nis adwaenir,' ac nid ' I'r Duw nis adwaenir ;

' ac ni wna
efe ond cymeryd achlysur oddiwrth yr ysgrifen i fynegi

iddynt y gwir Dduw (Middleton On the Greeh Article, 284).

O'r tu arall, yn Act. xx. 9, ui ddefnyddir un bannod
lle y defnyddir yr un penderfynol, a lle y gallasai ac y
dylasai gael ei gyfieithu : 'A rhyw wr ieuanc o'r enw
Eutychus a eisteddai mewn ffenestr.' Yn y Groeg mae
fel hyn

—

èin. Trjç OupíSoí—'yn y ffenestr;' oddiwrth yr
hyn y gallwn gasglu nad oedd ond im ffenestr yn yr
'oruwch-ystafell' lle pregethai Paul (Middleton, 288),

gan arwyddo, efallai, fychander yr ystafell a'r gyuuUeidfa.
Mae yr esamplau hyn yn dangos y pwys mawr o

roddi cyfieithiad cywir o'r baunodau wrth gyfieithu yr
Ysgrythyrau, yn enwedig y T. N.
YCH, BUSTACH, TARW. Ni wua yr luddewon ddys-

paddu yr un o'u creaduriaid, ac ni wna y Mahometaniaid
wneuthur felly yn bricdol hyd y dydd heddyw. Teirw, yn
ystyr priodol y gair, ydoedd eu hychain. Heblaw y rhyw-
ogaeth ddof, nerth, ffyrnigrwydd y rhai, ynghyd â'u gwth-
iad a'u cyrn, wrth ymladd, ydynt hysbys, y inae math wyllt

deirw, y rhai, meddir, ydynt fawr, cyflym, a ftyrnig, a
thrigant mewn coedydd mawrion, megis rhai Livouia ac

Ethiopia. Mae math arall o deirw gwyllt, neu hìi'aloes,

a ddofir yn and ; a thrwy osod doleu haiarn yu eu trwynau
a wneir i ymostwng i'r aradr, er na chollant yn gyfan-
gwbl eu ftyrnigrwydd naturiol. Mae lluoedd o'r rhai hyn,
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neu eu cyífelyb, yn ihedeg yn wyllt yn America ; mae
eu blew yn fwy cedenog, eu cyrph yn fwy, a hwythau eu

hunain yn fwy ftyniig na'r cyftredin. Ond myn Büchart

ac eraill taw ystyr y gair Thau neu Tho y\v, nid tario neu

fas'ach gwyllt, ond gafr wyllt (Deut. xiv. 5 ; Esa. li. 20).

Cyfrifai yr Hebreaid deirw yn anií'eiliaid glân. Off"-

ryniid bustych yn aml yn boeth-oft'rymau, ac offiymau

hedd, ac weithiau yu bech-ebyrth.

Gan fod yr Hebreaid wedi gweled, ac addoli y rhan

fwyaf o honynt, y duw Aiphtaidd Apis, yr hwn ydoedd
darw byw, ac yn dei'byn addoliad weithiau ar ff'urf y cre-

adur hyny, neu ar fturf dyn a phen tarw ganddo, tenitias-

ant Aaron i wneud îlo aiir yn y diftlietliwch, o barch i'r

hwn y dydd ar ol hyny y cadwasant wledd ddifrif-ddwys.

Darf'u i Moses yn fuan falurio y llo liwnw yn llwch, a

pheri i'r eilun-addolwyr ei yíed (Exod. xxxii.) Pan gaf-

odd Jeroboam fab Nebat, yr hwn fuasai yn byw am dym-
hor yn yr Aipht, feddiant o deyrnas Israel, darfu iddo

wneud dau lo aur : gosododd un yn Bethel, ar gyffindei'-

fyn deheuol, a'r llall yn Dan, ar gyflìnderfyn gogleddol

ei deyrnas. Darfu i'r deg llwyth, am yn agos i 260 o

flyneddau, barhau i addoli y lloi aur hyn hyd nes i'w

teyruas guel ei dymchwelyd, a'r bobl eu caethgludo gan
yr Assyriad (1 Bren. xii. 27, 29 ; 2 Bren. xvii). Pa un a

gafodd y IIo yn Dan, rhag ofn i'r Syriaid ei gario i ff"wrdd,

gael ei symud i Samaria, prifddinas teyrnas Israel, nid

ydwyf yn gwybod (Hosea viii. 5, 6).

YcH. Míie yn Jebygoltaw yoh;án oedd y creaduriaid

cyiitaf a dùotwyd gau udyii (Pö. viii. G, 7). Cawn hwynt
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yn foreu yn Nghanaan (Geu. xii. 16 ; xx. 14 ; xxxiv. 28)

;

yn yr Aipht (Exod. ix. 3) ; yn ngwlad Us (Job i. 3 ; xl.

12) : mae yn ddigon tebygol y ceid hwynt y pryd hwnw
trwy yr hoU fyd aduabyddus. Maent yn werthfawr yn
awr, yr oeddyut yn fwy felly yn yr hen amseroedd,
ac yn gwasanaethu uid yn unig fel ymborth (1 Bren. iv.

23), ond ar gyfer aberthu (Exod. xx. 24; Num. xxiii. 1),

fel carwyr beichiau (1 Cron. xii. 40), ac i dynu (2 Sam.
vi. 6), a gwneid defnydd mawr o honynt ar y meusydd,
megis i aredig (Job i. 14 ; 1 Bren. xix. 19-21), ac iddyrnu,
neu yn hytrach i sathru yr yd (Deut. xxv. 4), Mewn
rhai gwledydd, megis yn ngwladfa Penrhyn Gobaith Da
ac India, parheir i ddefynddio ychain i'r un dybenion.
YD, amryw rywogaethau o rawn y rhai a gyfansodd-

ant ran helaeth o ymborth dyn. Yraddengys, oddiwrth
hanes y greadigaeth yn Genesis, taw gwrteithiad y ddaiar
ydoedd i fod galwedigaeth wreiddiol dynolryw. Yu ii, 5,

8, 9, 15, dywedir wrthym, ' Ni pherasai i'r Arglwydd
Dduw wlawio ar y ddaiar, ac nid ydoedd dyn i lafurio

y ddaiar.' A phan greuwyd Adda, dywedir, 'Yr Ar-
glwydd Dduw a blanodd ardd yn Eden o du y dwyrain, ac

a osododd yno y dyn a luniasai. A'r Arglwydd Dduw a
gymerodd y dyn, ac a'i gosododd ef yn ngardd Eden, i'w

llafurio a'i chadw hi.' Braidd nad ymddangosai oddiwrth
hyn yr ordeinid i Adda i fyw i raddau helaeth, os uid yn
gyfangwbl, ar gynyrch ff'rwyth-brenau. Yr oedd yr an-

rheg a roddwyd iddo, fel yr adroddir yn i. 29, yn llawer

eangach :
' A Duw a ddywedodd, wele, mi a roddais i chwi

bob Ilysieuyn yn hadu had yr hwu sydd ar wyneb yr
holl ddaiar, a phob jM-en y mae ynddo ff'rwyth pren yn
hadu had, i fod yn fwyd i chwi ;' ond efallai fod yr

anrheg o 'bob Uysieuyn yn hadu had' yn rhagolygol,

mewu cysylltiad â'i gwymp, oblegid janddengys ei waith

yu bwytta 'llysieuyn y maes' fel rhan o'r felldith a ddyg-
asai arno (iii. 17, 18). Yn Gen. iv. 2, 3, dywedir wrthym,
mewn perthynas i ddau fab Adda, fod 'Abel yn fugail

defaid, a Chain yn Dafurio y ddaiar. A bu wedi talni o

ddyddiau i Cain ddwyn o ff"rwyth y ddaiar off'rwm i'r

Arglw'ydd.' Pa beth a wrteithid gan Cain ni hysbysir

wrthym, ac ofer fyddai dychymygu.
Wedi i'r diluw baso oddiar wyneb y ddaiar, 'dywedodd

yr Arglwydd, Ni chwanegaf felldithio y ddaiar mwy er

mwyn dyn. Pryd hau, a chynhauaf, ac oerni, a gwres, a

haf, a gauaf, a gwres, ni pliaid mwy holl ddyddiau y
ddaiar.' Arwydda y geiriau 'pryd hau a chynhauaf' fod

planigion blyneddol wedi cael eu gwrteithio yn ffaenorol

gan ddynolryw ; a chan y cyfeiriant yn gyff'redin at hau
a medi yd, arwyddant, mae'n debygol, ei fod wedi cael ei

wrteithio cyn y diluw. Ac yn awr y gwnaed anrheg i

ddyn o anfeiliaid yn fwyd. Mae yn anhawdd dweud pa

un a ddefnyddid hwynt yn yinborth cyn hyny, ond yn
awr, fodd bynag, y rhoddwyd iliyddid i'w bwytta :

' Pob
yrasymudydd sydd fyw, fydd i chwi yn fwyd ; fel y
gwyrdd Iysieuyn y rhoddais i chwi bob dira' (viii. 21,

22 ; ix. 3). Y peth cyntaf y mae genyra ui son j'u y
Beibl i ddyn ei wrteitnio ydyw y winwydden : 'A Noal-

a ddechreuodd fod yn llafurwr, ac a blanodd winlJan, ac

a yfodd o'r gwin' (ix. 21). Ymddengys taw trin defair'

ac anifeiliaid oedd gwaith Abralaam, Isaac, a Jacob, ac

hefyd eu perthynasau yn Mesopotamia, ynghyd â'u dis-

g}Tiyddion uuiongyrchol ; ond mae genym broffon eglur

fod yd yn cael ei godi, canys sonir am fara. Pau gyfar-

fyddodd Abraham â'r angelion a ddaethent i ddinystrio

Sodom, ceisiodd ganddynt orphwyso dan gysgod pren,

ti'a y dygai yntau iddynt ' damaid o fara
;

' ac ar eu

gwaith yn cydsynio, efe a 'frysiodd i'r babell at Sarah, ac

a ddywedodd, Parotoa ar frys dair phiolaid o flawd peilì-

iaid, tylina, a gwna yn deisenau.' A phan, wrth ddyfod

i Sodom, yr aethant i d Lot, 'efe a wnaeth iddynt

wledd, ac a bobodd fara croew, a hwy a fwyttasant' (xviii.

1-6 ; xix. 3). Pan anfonodd Abraham Hagar i ff'wrdu

gyd â'i raab Ismael, rhoddodd iddi 'fara a chostrel o

ddwfr' (xxi. 14). Isaac, pan yr oedd newyn yn y tir, a

aeth at Abimeíec, brenin y Philistiaid, i Gerar, ac 'a

hauodd yn y tir hwnw, ac a gafodd y flwyddyn hono y
can cymaint' (xxvi. 1,12). O ba beth y gwnaed y bara a

sonir am dano yn yr adnodau sydd newydd gael eu cofí"-

hau, a pha beth a hauodd Isaac, ni hysbysú' withym

;

ond y tebygolrwydd yw taw naill ai gwenith neu haidd.

Y man cyntaf y sonir yn benodol am yd yw yn y feu-

dith a gyhoeddodd Jacob uwch ben ei fab Isaac : 'A
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rnodded Duw i ti o wlith y nefoedd, ac o frasder y ddaiar,

ac amldra o yd a gwin' (xxvii. 28); a'r cyfeirlad penodol

cyntaf at wenith sydd yn yr adnod ganlynol :
' Eeuben

hefyd a aeth yn nyddiau cynhauaf gwenith' (xxx. 14).

Yr oedd liyn, fe ddyhd, sylwi yn Padan-aram. Mae y
cyfeiriad yma yn ddiau nid at amgylchiad newydd neu

ddygwyddiadol, ond at dymhor o'r flwyddyn ag ydoedd

yn eithaf adnabyddus, ac yn ganlynol gallwn gasglu nad

dyma y tro cyntaf i wenith gael ei wrteithio. Yr ydym
yn darllen am newyn a gymerodd le amryw weithiau yn

Nghanaan y dyddiau hyny (xii. 10; xxvi. 1 ; xli. 54);

ac mae yn naturiol i gasghi taw newyn yd ydoedd. Ÿr
ydym gan hyny yn cael i Jacob, mewn canlyniad i un o'r

newynau hyn, ddanfon ei feibion lawr i'r Aipht i brynu

yd yno, ' fel y byddent fyw ac na byddent farw ' (xHi.

], 2). Yn flaenorol i'r newyn rhagddywededig darfu i

Pharaoh freuddwydio, 'ac wele, saith o dywysenau yn

OWENITll SAllll UyWYSEN AB UN GOR»e..-<.

tyfu ar un gorsen, a rhai breision a da. Wele hefyd

_

saith o dywysenau teneuon, wedi deifio gan wynt y
' dwyrain, yn tarddu allan ar eu hol hwynt. A'r tywys-
enau teneuon a lyncasant y saith dywysen fraisg a Uawn'
(xli. 5-7). Deonglodd Joseph y breuddwyd hwn fel yn
arwyddo saith mlynedd o amldra yn yr Aipht, y rhai a
ganlynid gan saith mlynedd o newyn. Mae yn debygol
taw tywysenau gwenith ydoedd y rhai a welsai Pharaoh
yn ei freuddwyd, gan y gwyddis yn dda y codid gwenith
yn foreu yn yr Aipht, ac iddi wedi hyn ddyfod yn yd-
ystordy Ehufain. Y math o wenith a gyfeirir atto ydyw
yr un a elwir yn Tritícum composüum, corsenau yr hwn a
ddygant yn aml saith, ac weithiau wyth neu naw o
dywysenau wedi eu fíurfio yn gyflawn. Ond gwrteithid
y Tritícum vulgare, neu y gwenith cyfíredin, ar raddfa tra
eang yn yr Aipht, Palestina, a gwledydd cysegredig eraill.

Ymddengys fod Canaan yn wlad gyfaddas iawn ar

gyfer codi gwenith. Cyn i'r Israeliaid fyned i mewn iddi

darluniodd Moses hi fel * gwlad gwenith, haidd, a gwin-
wydd, a fíìgyswydd, a phomgranadwydd,' a chynyi-chion

gwerthfawr eraill (Deut. viii. 8). Mae yn debygol iddi

wedi hyn gael ei mawr wrteithio gan yr Israehaid.

Heblaw yr hyn a ofynai ar gyfer cynnahaeth ei deulu ei

hun, rhoddodd Solomon yn flyneddol i Hiram, brenin

Tyrus, 20,000 o fesurau o wenith ar gyfer y cymynwyr
coed yn Mynydd Libanus (1 Bren. iv. 22; 2 Cron. ii. 10).

Daeth hyd yn od i fod yn nwydd masnachol â'r Phenic-
iaid. Yn amser Ezeciel, ' Judah a thir Israel a farchnat-

ent â hwy am wenith Minnith,' Ue ar y dwyrain i'r

lorddonen (Ezec. xxvii. 17; Bam. xi. 33); ac mae yn
debygol taw mewn cyfeiriad at fasnach mewn yd y dy-
wedir yn Act. xii. 20 :

' Eithr Herod oedd yn Uidiog

iawn yn erbyn gwyr Tyrus a Sidon, a hwy a ddaethant
yn gyttun atto ; ac wedi enniU Blastus, yr hwn oedd
ystafellydd y brenin, hwy a ddeisyfasant dangnefedd, am
fod eu gwlad hwynt yn cael ei chynnaliaeth o wlad y
brenin.'

Yr ydyni yn darUen amryw weithiau yn y Beibl am
gras-yd, Ymddengys taw yd wedi ei sychu a'i rostio

ychydig cyn cyflawn addfedu ydoedd hwoi. Defnyddid
ef fel bwyd-otírwm (Lef. ii. 14). Defnyddid ef hefyd

fel ymborth cyffredin. Darfu i'r Israeliaid gyfranogi

hono ar eu mynediad i mewn i Ganaan (Jos. v.

11). Roddodd Boaz ef i Buth pan y Uofíbdd yn ei faes

(Ruth ii. 14). Darfu i Jesse ddanfon ephah o hono i'w

feibion yn ngwersyll Saul (1 Sam. xvii. 17). Dygwyd
cras-yd a nifer o bethau angenrheidiol eraiU i Dafydd a'i

ganlynwyr, i Mahanaim (2 Sam. xvii. 28). Ymddengys

y parheir yn Mhalestina i wneud defnydd o hono fel

ymborth, Mae yn fwyd danteithiol iawn, a bwytteir ef

gyda bara, neu yn ei le (Robinson, Res. ii. 394).

Mae rhyg hefyd yn cael ei enwi yn Exod. ix. 32 ; ond,

yn ol IlosenmüIIer, y grawn y cyfeirir atto yw y Tritícum

spelta, sef math o wenith a'r eisyn yn gwta a phigog, a'i

ífrwyth yn dair onglog a phigfain. Gelwir ef spelt, ac

felly y deonglir ef yn y C. S. ar ymyl y ddalen yn Esa.

xxviii. 25. Gwneid bara o hono (Ezec. iv. 9) ; Ile, fodd

bynag, y cyfieithir y gaìr jn ffacbys, er, arymyly ddalen,

yn spelt.

Yr oedd haidd, yn ol Pliny, yn un o'r pethau hynaf a

ddefnyddid fel bwyd. Yr hanes penodol cyntaf am dano
a gawn ni yn yr Ysgrythyr yw ei fod yn tyfu yn yr
Aipht. Wrth adrodd hanes pla y cenllysg dywed Mo-
ses, ' A'r Uin a'r haidd a gurwyd, canys yr haidd oedd
wedi hedeg, a'r Uin wedi hadu ; a'r gwenith a'r rhyg
{spelt) ni churwyd; oherwydd diweddar oeddynt hwy'
(Exod. ix. 31, 32). Yr oedd hyn ychydig cyn sefydlu y
Pasg, yr hwn a appwyntiwyd i gael ei gadw ar y ped-

werydd dydd ar ddeg o'r mis Abib, yr hwn, yn ol y rab-

biniaid, a ddechreuai gyda newydd îoer ein mis Mawrth
ni, ond, yn ol golygiadau diweddar, mis EbriU. ' Canys
yn yr Aipht, megis yn Palestina, nid yw fel gyda ni, Ue
yr hauir y gwenith yn fynych yn yr hydref, a haidd a
Uin yn y gwanwyu ; ond hauir yr hoU rai hyn yn nechreu

y gauaf, a chan fod y gauaf yn fyr a mwyn, a'r gwan-
wyn yn dechreu yn gynnar, mae'r haidd yn dechreu egino
yn niwedd Chwefror neu ddechreu Mawrth, ac y mae y
Uin y pryd hwnw yn ei flodau ; ond mae y gwenith, yr
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hwn yn gyíFredin na cha ei fedi cyn mis Ebrill, yn fyr

iawn yr amser hwnw fel porfa fer, ac heb wellt (Rosen-

müUer, Botany, 79).

Ymddengys oddiwrth Deut. vüi. 8 fod amldra o wenith

a haidd yn Mhalestina. Cawn y gwrteithid ef gan Boaz,

ac yr ydym yn darllen fwy nac unwaith am ' gynhauaf yr

heiddiau,' yr hyn a ddengys y rhaid y cai ei wrteithio,

gan y dynodid tymhor o'r flwyddyn trwy ei alw yn gyn-

hauafyr heiddiau (Ruth i. 22 ; ii. 17, 23 ; 2 Sam. xxi. 9).

Ymrwymodd Solomon i gynysgaethu gweision Hiram,

brenin Tyrus, âg 20,000 o fesurau o haidd (2 Cron. ii. 10).

Gorfu ar freuin yr Ammoniaid dalu i Jotham, brenin

Judah, deyruged flyneddol o 10,000 o fesurau o haidd

(2 Cron. xxvii. 5).

Ni chyfrifid haidd o gyinaint gwerth a gwenith, a

defnyddid efyn ymborth yn benaf gan ddospeirth tlodion

y bobl. Yr oedd ofírwm eiddigedd y wraig a ddrwgdybid o

odineb i fud yn gywynsedig o flawd haidd, ond nid oedd

dim olew i gael ei dywallt amo, er arwyddo, efallai, y
cyflwr isel i ba un y darostyngir bennyw ac ydoedd wedi

rhoddi achlysiu- i amheu ei diweirdeb (Num. v. 15).

Porthid cefí'vlau Solomon â haidd, ac y mae yn parhau i

fod yn fwyd cyfíredin ceffylau yn mhob parth o'r dwyrain
Ue na wyddis dim am ryg a cheirch (Sonnini, Trav. in

Egypt, ii. 225).

Sonir am deisenau a thorthau haidd yn yr H. D. (Bam.
vii. 13; 2 Bren. iv. 22). Gwnaeth Crist a'i ddisgyblion

ddefhydd o fara haidd ; ac â phum torth o hono, a dau
bysgodyn bach y porthodd yn wyrthiol ynghylch 5000 o

bersonau (loan vi. 5-13).

Enwir milet yn unig yn Ezec. iv. 9. Grawn ydyw ac

y codir amryw rywogaethau o hono yn Itah, Syria, a'r

Aipht ; defnyddir ef mewn rhan fel gogawr gwyrddlas i

anifeihaid, at yr hyn ddyben y mae ei ddail yn wasanaeth-

gar, ac mewn rhan fel grawn, yr hwn sydd o hw tywyll-
ddu pan yn addfed, a defnyddir ef i wneud bara o hono,
a'i ddodi mewn cawl, &c. Cyfieithir y gair yn rhai o'r

hen gyfieithiadau yn pa7i/c?/?7z (Gesen. Lex. 195).

Ffa, phmigyn eithaf adnabyddus. Ni chant eu
henwi ond dwywaith yn yr Ysgrythyrau. Yr oeddyut
yn rhan o'r bwyd-ddefnyddiau a ddygwyd i Dafydd yn
Mahanaim pan y ffbdd rhag Absalom (2 Sam. xvii. 28).

Cafodd Ezeciel ei gyfarwyddo i'w defnyddio i wneud bar»
cymysg, a gorchym^'nwyd ef i wneud hyn fel arwydd o'i

sefyllfa druenus i ba un y darostyngwyd Israel (Ezec.

iv. 9-17).

Ffac'.iys ydynt blanigion yn pertliyn i'r un teulu.

Maent vn gyffredin yn Syria a'r Ai]ilit. ac y maeut yi'

hynod faethlon. Am gawl wedi ei wneud o honynt y
darfu Esau werthu ei enedigaeth fraint i Jacob (Gen,

XXV. 29-34). Pan y ffodd Dafydd rhag Absalom yr

oedd ffacbys yn rhan o'r bwyd-ddefnyddiau a ddygwyd
iddo ef a'i ganlynwyr yn Mahanaim (2 Sam. xvii. 28).

Darfu i Sammah, un o gedyrn Dafydd, amddiffyn rhan o

faes llawn o ffacbys rhag y Philistiaid (xxiii. 11, 12).

Ymddengys y defnyddid hwynt i wneud bara hefyd oddi-

wrth Ezec. iv. 9.

Pulse, neu, yn ol y C. C. J ffa y dymunodd Daniel ai

benaeth yr eunuchiaid roddi iddo ef a'i gymdeithion yn
ymbortli, a ddeahir am blanigyn perthynol i'r un teulu

{leguminous) o hyd (Dan. i. 12). Wrth y gair gwreiddiol

y deall Gesenius ' llysiau, planigion ; bwyd Uysieuog, sef

yr hwn fwytteir w amser hanner ympryd, ac mewn
gwrtbgyferbyniad i gig-fwyd a phethau mwy moethus.'

YEL'EK (py) a ddeonglh- yn y cyfieithiad cyffrediiî

yn Joel i. 4; ii. 25; a Nahum iii. 15, 16, pryfy rhiod,

pryf sydd yn difa ffrwythau y ddaiar. Yn Ps. cv. 34 ;

Jer. h. 1 4, cyfieithir ef yn lindys. Mae, fodd bynag, yn
eglur oddiwrth Nahum üi. 1 6 nad yw yn perthyn i ddos-

parth y pryfed, ond ei fod yn drychfilyn hedegog. Tybir

taw math o locust ydoedd (Gesen. Lex. 350). Y mae
locustiaid, yn wir, yn cael eu henwi gyd âg ef ; ond dyhd
cofio fod amryw fathau o locustiaid.
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YFED, a arwydda yíed nid yn unig ddwfr neu wirod

i dori syched, neu i gynyrchu sirioldeb cymhedrol (Gen.

xxiv. 17-20 ; xliii. 34), ond dyoddef neu dderbyn pethau

drwg neu dda. Yfed dwfr o'i bydew a'i ffynon ei hun

ydyw mwyniiau pleserau priodas gyda gwraig dyn ei

íiun (Diar. v. 15). Yfed cwpan bustl, digofaint, syiidod,

neu gryndod, ydyw dyoddef trueni ecfirydus a wna i

ddyn gryuu a synu (Jer. xxiii. 15 ; xxv. 15 ; Ps. lx. 3 ;

Esa. li. 22). Yfed dwfr Crist, gwin, neu laeth, ydyw
derbyn ei yspryd a bendithion y cyfamod newydd yn

helaeth iawn (ioan vii. 37; Esa. lv. 1). Yfed anwiredd

fel dwj'r ydyw cymeryd pleser i wneud llawer o ddrygioni

(Job XV. 1(5). Yfed gicaed ydyw ymfoddloni ar laddfa

(Ezec. xxxix. 18). Yfodd Sennacherib ddyfroedd dyeithr

a sycliodd afonydd y gwarchaëedig pan y diyspyddodd ei

fyddin ífynonau y gwledydd a oresgynodd, ac y sychodd

bydewau a tìynonau dinasoedd gwarchaëedig, neu pan

orchfygodd y cenedloedd ac y trawsfeddiauodd eu cyfoeth

wrth ei bleser (Esa. xxxvii. 25). Arwydda fod yr ludd-

ewon yn yfed dyfroedd y Nile a'r Euphrates eu gwaith

yn ymgyngreirio â'r Aiphtiaid a'r Assyriaid (Jer. ii. 18).

Yfed ei drwnc ei hun, prynu dwfr i'w yìed, neu yfed dwfr

yn brín neu wrth fesur, a ai-wydda fod un wedi ei ddar-

ostwng i'r cyfyngder mwyaf (2 Bren. xviii. 27; Gal. v,

4 ; Ezec. iv. 1 1).

YMARFER ydyw gwneud defnydd parhaus o ryw
beth, ymroddi, ymdrechu (Dat. xiii. 12). Ymarfer i gael

cydioybod ddincystr ydyw gwneud pob ymdrech mewn
meddwl, gair, a gweithred i ddyfod i fynu a gofynion

deddf Duw (Act. xxiv. 1 6). Ymarfer i dduwioldeb ydyw,
gyd â'r difrifoldeb a'r gweithgarwch mwyaf, byw trwy
tiydd yn Nghrist fel ein cyfiawnder a'n nerth, ac, wrth
wneuthur hyny, i arfer yn barhaus ein hoU alluoedd, ac

iawn dreulio ein hamser, ein cyfleusderau, a'n manteision,

i geisio ac ychwanegu ein cymundeb â Duw, a chydífurf-

iad âg ef mewn meddwd, gair, a gweithred (1 Tim. iv. 7).

Ymarfer neu yynefino â gofid ydyw cael mawr gystudd
oddi wrtho, a chael cyfarwyddyd i wneud defiiydd priodol

hono (Heb. xii. 11). Synwyr wedi ymarfer i ddnspartlm
drwg a da ydyw galluoe'dd yr enaid wedi cael eu defn-

yddio yn ofalus a mynych, hyd nes cyrhaedd medrus-
rwydd i wahaniaethu rhwng drwg a da (Heb. v. 14).

Ymarfer neu gynefino â chyhydd-dra ydyw fod un â'i fryd
ar, yn treulio llawer o'i amser wrth, ac yn fedrus i ddilyn
llwybr cybyddlyd ac anonest (2 Pedr ii. 14). Ymarjer
corphoroí yn fuddiol i ychydig ydyw Uymder allanol, trwy
anhunedd, ymprydiau, neu fÿnychiad allanol mewn lle-

_
fydd addoliad (1 Tim. iv. 8).

YMDDADLEU, dadleu trwy resymau (Act. vi. 9;
xvii. 1 7). Mae ymddadleu yn bechadurus pan y gwneir
hyny trwy au resymau, i ddyben gau, neu mewn duU
ymrafaelus, cecrus, pan y byddis yn meddwl mwy am
fuddugoliaeth na chael allan ac anrhydeddu y gwirionedd
(Phil. ii. 14 ; 1 Tim. vi. 5). Nid yw y sawl sydd yn wan
yn y fíydd i gael eu derbyn i'r eglwys i ymrafaelion rJies-

ymau ; nid ydynt i gael eu profi er gweled a ydynt y

n

deall dadleuon dyrys: ac nid oes dim i gael ei gynyg
iddynt fel amod derbyniad ond yr hyn sydd wedi cael ei

ddatguddio yn eglur yn yr Ysgrythyr (Rhuf. xiv. 1)

;

neu, os gwTieid derbyn y cyfryw rai i'r eglwys, nid oedd-
ynt i gael eu cefnogi mewn ymrafaelion pengam y rhai a
genedlant ymryson, ac nid adeiladaeth crefyddol.

YMDDANGOS, bod yn weledig, dyfod yn weledig

(Gen. i. 9). 2. Dyfod ger bron (Esa. i. 12). Cael ei

weled (Matt. vi. 16). Mae fod Duw yn yjnddangos jn
arwyddo ei fod yn rhoddi amlygiad gweledig o'i breseu-

oldeb ; felly yr ymddangosodd yn íynych i'r tadau dan
yr H. D. (2 Cron. i. 7 ; Gen. xlviii. 3 ; Num. xii. 6); neu
ei fod yn gwneud rhyw arddangosiad gweledig o'i ber-

ffeithderau yn ngwaith rhagluniaeth ; neu ryw amlygiad

eglur o'i ewyllys (Ps. cii. 16 ; Act. xxvi. 16). Arwydda
ymddangosiad Crist ei ddyfodiad yn y cnawd (Heb. ix.

26); ei walth yn dangos ei hun yn fyw i'w ganlynwyr ar

ol yr adgyfodiad (Marc xvi. 9, 11, 14), ei eiriolaeth drosom
gyd â'r Tad yn y nefoedd (Heb. ix. 24); ond yn benaf ei

ddyfodiad ar y cymylau gyda gallu a gogoniant mawr i

farnu y byd, pan y gwelir ef gan bob llygad, ac y dat-

guddia yn amlwg ddirgeledigaethau a rhagoi'iaethau Duw
(1 Tim. vi. 14; Tit. ii. 13). Mae ymddangosiad dynion ger

bron Duw yn arwyddo eu dyfodiad i'w gynteddau addoliad

(Exod. xxiii. 15 ; Ps. xlii. 2); neu eu gwaith yn sefyll ger

bron brawdle Crist i dderbyn eu dedfryd o dragywyddol
wae neu ddedwyddwch (2 Cor. v. 10). Ymddangosiad dyn
ydyw llun a ffurf allanol un (Dan. viii. 15). Ymddangosiad
neu rith drygionijdyw yr hyn sydd yn dwyn delw pechod,

ueu ogwyddiad tuag atto (1 Thess. v. 22).

YMGADW, peidio arfer rhai pethau (1 Thess. v. 22).

Yn ystod eu gweinyddiadau santaidd yr oedd yr offeir-

iaid luddewig i ymgadw oddiwrth win a diod gadarn

(Lef. X. 9). Yr oedd y Nazareaid, yn ystod tymhor eu

hadduned, i ymgadw nid yn unig oddiwrth win a finegr

diod gadarn, ond oddiwrth bob sugn grawnwin, ac oddi-

wrth rawnwiu, iiúon neu sychion, &c. (Num. vi. 3, 4). Yr
oedd yr hoU genedl Hebreaidd i ymgadw oddiwrth gig

anifeUiaid a gyhoeddasid yn halogedig dan y ddeddf ; ac

oddiwrth frasder y cyfryw rai a aberthid i'r Arglwydd
;

ac oddiwrth waed pob anifail (Lef. xi. 3, 16, 17; vii.

23-26). I gadw mewn cof laesiad cyswllt morddwyd
Jacob, ymgadwent yn wirfoddol rhag bwytta o'r cyswllt

cyfattebol mewn anifeiliaid (Gen. xxxii. 25), Er mwyn
gochelyd rhoddi tramgwydd i Gristionogion luddewig,

gorchymynodd yr apostolion i'r dychweledigion Cenedlig

i ymgadw rhag bwytta gwaed, a bwydydd a offrymid i

eilunod, ac oddiwrth bethau a dagwyd (Act. xv. 28). Mae
Paul yu condemnio yr arferiad o ymgadw oddiwrth lin-

rhyw ymborth iachus, dan yr esgus o santeiddrwydd a

defosiwn (1 Tim. iv. 3, 4); ond, ar y llaw arall, mae yn ei

gosod i lawr fel egwyddor fawr, ei bod yn ddyledswydd

i ymgadw oddiwrth ddefnyddiau bwyd a diod (li.y., gwin

a chig) os trwy eu defnyddio y pei-wn i eraiíl gael eu

harwain i bechod (Rhuf. xiv. 13-21; 1 Cor. viii. 8-13).

YMGRYMU, crymu y corph tuag i lawr, fel amlygiad

foesgarwch, gwarogaeth, neu ddefosiwn. Gwnai y
graddau i ba rai y gwneid hyn amrywio yn ol gradd

berthyuasol y pei'sonau, neu fesur y parch y bwriedid y
weithred i ddynodi. Mae genym amryw esamplau o hyn
yn yr Ysgrythyrau. Efallai na wnaent weithiau ddim
ond plygu pen yn barchus. Abraham, pan y cynygodd
brynu gan feibion Heth ddarn o dir i fod yn gladdfa, ' a

gyfododd, ac a ymgrymodd i bobl y Ue, sef i feibion Heth'
(Gen. xxiii. 7). Pan gyfarfu Jacob a'i deulu âg Esau ei

frawd, ' yna y Uaw-forwynion a nesasant, hwynt-hwy a'u

plant, ac a ymgrymasant. A Leah a nesaodd â'i phlant

hithau, ac a ymgrymasant ; ac wedi hyny y nesaodd
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Josepli a Raliel, ac a ymgrymasant' (xxxili. 5-7). Efallai

taw dyma y dull cyftredin o ddangos parch i bobl o'r un
radd, neu hyd yn od o is radd.

1 bersonau o uwch radd, neu radd y rhai oedd yn
anhysbys, ymgrymid yn is. Pan y darfu Abraham, a
Lot wedi hyny, ganfod y tri angel a ddanfouasld i ddin-

ystrio Sodom yu dyfod attynt, 'ymgrymasant á'u gwyn-
ebau tua'r llawr' (Gen. xviii. 2; xix. 'l). Pan y darfu

brodyr Joseph, yr hwn oedd yn awr yn Uywodraethwr ar

wlad yr Aipht, gael ymddiddan ag ef y tro cyntaf, ' hwy
a ymgrymasant i lawr iddo ef ar eu hwynebau' (x]ii. 6);

ac ar eu hail ymwehad ag ef, ' ymgrymasant iddo ef hyd
lawr

;

' a phan yn atteb ei ofyniad ynghylch ei dad,

'ymgrymasant ac ymostyngasant ' (xliii. 2G-2S ; gwel
hefyd 2 Bren. ii. 15). Nid oedd y moes-ffurfiau hyn yn
gyfyngedig i'r gwrrywaid, arferid hwynt hefyd gan y
bennywaid. Pan lefarodd Boaz ychydig eiriau caredig

wrth Buth y Moabees, ' hi a syrthiodd ar ei hwyneb, ac

a ymgrymodd i lawr' (Ruth ii. 10). Pan geisiodd EU-
seus gan y Sunamees i gymeryd ei mab yr liwn a adfer-

asai i fywyd, darfu iddi, efallai o barch, ac mewn rhan o

ddiolchgarwch, ' syrthio wrth ei draed, ac ymgrymu hyd
lawr' (2 Bren. iv. 36-37).

Mewn rhai amgylchiadau, lle bwriadid amlygu parch

neu serch mawr, ymgrymid amryw weithiau. Pan ganfu
Jacob Esau yn dyfod atto, a chyd âg ef 400 o ddynion,

cafodd ei ddychrynu, ac a aeth o flaen ei wragedd a'i

blant, ' ac a ymostyngodd i lawr seähicm'th oni ddaeth at

ei frawd' (Gen. xxxiii. 1-3). Pan yr oedd Dafydd ar

ymadael a Jonathan, ac fel y deuai i'w gyfarfod, ' syrth-

iodd i lawr ar ei wyneb, ac a ymgrymodd deirgwaith ; a
hwy a gusanasaut bob un eu gilydd, ac a wylasant y
naill wrth y llall, a Dafydd a ragorodd' (1 Sam. xx. 41).

O'r gwahaniaeth yn y seremoni yn ol gradd a pherth-

ynas y personau, mae genym yr esamplau canlynol :—
Pan yr oedd Dafydd ar ei wely angeu, ei wi-aig Bathseba,
yn dymuno iddo adael y freniniaeth i'w mab Solomon, 'a

aeth i mewn at y brenin i'r ystafell, a hi a ostyngodd ei

phen, ac a ymgrymodd i'r brenin. Ac wele, tra yr oedd
hi etto yn ymddiddan a'r brenin, y daeth Nathan y pro-

phwyd hefyd i mewn, ac a ymgrymodd i'r brenin â'i

wyneb hyd lawr,' A Dafydd wedi appwyntio Solomon
o'r newydd yn ganlyniedydd iddo, Bathseba, er mwyn
mynegi ei diolchgarwch, 'a ostyngodd ei pheu a'i hwyneb
i lawr, ac a ymgrymodd i'r brenin' (1 Bren. i. 15, 16, 22,

23, 31). Ar ol hyny pau yr 'aeth Bathseba at y brenin
Solomon ' i geisio fí;ifr, ' y brenin a gyfododd i'w chyfar-

fod hi, ac a ostyngodd iddi, ac a eisteddodd ar ei orsedd-
fainc, ac a berodd osod gorseddíainc i fam y brenin, a hi

a eisteddodd ar ei ddeheulaw ef' (ii. 19). Ni wnaeth
Bathseba ddynesu at Dafydd frenin ei gwr, na'i mab
Solomon, gyda chymaint o seremoni ag y gwnaeth Nathan

y prophwyd.
Y oedd rhai o"r esamplau hyn efallai yn rhai o syrthio

ar y ddaiar ; mae yn debygol nad oedd eraill o honynt
felly. Ymddengys y rhai canlyuol fel enghreifftiau o'r

darluniad hyny : 1 Sam. xxv. 23, 24 ; 2 Sam. xiv. 22,
23 ; xxiv. 20.

Ond carir y seremoni ambell waith yn mhellach na
syrthio ar y ddaiar. Mae yn beth cyffredin yn y Dwy-
rain i ddarostwng tyvsysogion gorchfygedig i ddiraddiad
a ddichon ymddangos i ni braidd yn gredadwy, a'u hym-

ostyngiad hwythau, o'r tu arall, heb fod braidd ddim llai

hynod. Dr. Hurbelot, yn darlunio ymddygiad tywysog
Dwyreiniol tuag at ei orchfygwr, a ddywed :

—'Taflodd
ei hun un diwrnod ar y ddaiar gan gusanu yr olion a
wnaeth ceffyl ei orchfygwr yno, a chan adrodd yu iaith

Persia ryw ddarn o farddoniaeth a gyfansoddasai
;
yr

oedd un darn fel y canlyn :
" Tra y mwynhawyf fi y ded-

wyddwch o gusanu llicch dy draed, mi feddyliaf fod tyng-
ed yn fy ffafri â'i chofleidiadiau tyneraf ac a'i chusanau
melusaf'" (Harmer, Ohs. ii. 336). Mae y fath amgylch-
iadau a hyn yn dangos nad oes dim yn wastrafflyd yn y
gydmariaeth ganlynol : 'Ac efe a lywodraetha o íor i fôr,

ac o'r afon hyd derfynau y ddaiar. O'i flaen ef yr ym-
gryma trigolion yr anialwch ; a'i elynion a Iyfant y llwch

'

(Ps. lii. 8, y). ' Breniuoedd hefyd fyddant dy dadmaethod,
a'u breninesau dy fammaethod, crymant i ti â'u hwynebau
tua'r llawr, a llyfant Iwch dy draed' (Esa. xlix. 23; gwel
hefyd Micah vii. 17).

Mae ymgrymu yn aml yn cael ei enwi yii yr Ysgryth-
yrau fel gweithred o addoli y gwir Dduw (Micah vi. 7) a
gau dduwiau (Jer. xxiii. 7). Yr ydym yn cyfarfod â'r

ymadroddion ynifjrymu, a gostumg y gliniau ger bron yr
Arglwydd (Ps. xcv. 6 ; Exod. xx. 5), ymgrymu ac addoli

yr Arghiydd â'u liwynebau tua'r ddaiar (Neh. viii. G),

plygu gliniau (1 Bren. xix. 18; Eph. iii. 14).

YMPRYD, Ympbydio, ymwrthod a bwyd a diod, a Ue

y cyfarfyddir â'r gair arwydda hyn am dymhor, yn gyd-
fynedig âg ymarferiadau crefyddol, megis cyfaddefiad o

bechod a galar edifeiriol o'i herwydd, a deisyfiad am
faddeuant neu drugareddau eraill.

Yr oedd gan yr luddewon bob blwyddyn ympryd
sefydlog a difrif-ddwys ar y degfed dydd o'r mis Ethanim
neu Tisri, yr hwn a ddechreuai gyda newydd loer ein

mis Hydref ni. Gelwir ef yn Ddydd Mawr y Cymod.
Dyben mawr yr uchelwyl yma ydoedd gwneud iawu
seremoniol dros bechodau y genedl Hebreaidd, a rhag-

gysgodi iawn effeithiol y Messiah dros bechodau ei bobl

yn nydd ei ddarostyngiad a'i farwolaeth, ar ol yr hyn yr
aeth i mewn i'r cysegr, gan gael i ni dragywyddol iydd-
had (Heb. ix). Yr oedd -diwrnod yr uchelwyl hon yn uu

berfíaith orphwysfa ac ympryd i'r Israeliaid. Treuliai

llawer o honynt y diwrnod blaenorol mewn gweddi a'r

cyfryw gyflawniadau edifeiriol. Ar y diwrnod ei hun, yn
euwedig mewn amseroedd diweddar, gwnaent gyfaddef-

iad degplyg o'u pechodau, ac yr oeddynt yn ofalus i osod

terfyn ar yr holl ymrafaelion yn eu plith. Am fanylion

ynghylch yr ympryd yma gwel Lef. xvi. ; xxiii. 26-32
;

Num. xxix. 7-12.

Dyma yr unig ympryd a appwyntiwyd gan Moses

;

ond ar ol caethiwed Babilon darfu i'r luddewon appwyu-
tio amryw ympryd-ddyddiau eraiU bob blwyddyu gyda
golwg ar amgylchiadau cysylltiedig âg ef ; megis— 1. Yr
I7eg dydd o'r 4ydd mis Tammue, er coffadwriaeth am
gymeryd Jerusalem (Jer. lii. 6, 7 ; Zech. viii. 19). 2. Y
9fed dydd o'r 5ed mis Ab, er coffadwriaeth am losgi y
deml (2 Bren. xxv. 8, 9; Zech. vii. 3; viii. 19). 3. Y
3ydd dydd o'r 7fed mis Tisri, er coffadwriaeth am farwol-

aeth Gedaliah (Jer. xli. 1-3; Zech. vii. 5; viii. 19).

4. Y lOfed dydd o'r lOfed mis Tebeth, er coffadwriaeth

am ddechreuad gwarchae Jerusalem (2 Bren. xxv. 1 ;

Zech. viii. 19).

Yr oedd yr holl ymprydiau hyn mewn arferiad eisoes

73
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yn nyddiau Zechariah, yr hwn a brophwydodd yn fuan

ar ol dychweliad yr luddewon o Babilou. Cyhoeddodd,

mae'n wir, y cai yr ympryd-ddyddiau hyny eu troi yn

wledd-ddyddiau, ac y byddai tymhorau galar i roddi Ue

i rai gorfbledd :
' Byddant i d Israel yn llawenydd a

hyfrydwch, ac yn uchelwyhau daionus' (Zech. viii. 19).

Pa mor belled y cafodd y bropliwydoliaeth hon ei chyf-

lawni cyn amser Crist nid ydym yn gwybod ; ond mae

yr luddewon yn parhau i gadw y diwrnodau hyn fel

rhui ympryd (Jahn, Bib. Ant. 181).

Yr ydym yn darllen ani amryw ymprydiau achlysurol,

rhai yn ddirgelaidd, ac eraill yn gyhoeddus. Yr oedd

ymprydio, mewn gwirionedd, yn beth cyffredin iawn ar

amserau o gystudd personol, neu drychineb cyhoeddus,

neu farnedigaethau bygythiedig, gyd â'r gobaith o gael

ymwared neiUduol neu drugareddau oddiwrth Dduw, ac

i'r dyben hyny yr oedd weithiau, efallai yn gyffredin,

yn gydfynedig â gweddi. Nid oes fawr amheuaeth na

ddychymygai Uawer fod rhywbeth haeddianol mewn
ymprydio.

Yn araser ein Hiachawdwr ymprydiai y Phariseaid a

disgyblion loan yn aml (Matt. ix. 14). Ymprydiai rhai

Phariseaid ddwywaith yn yr wythnos (Luc xviii. 12).

Cyfeiria ein Harglwydd at ragrithwyr, y rhai 'pan ym-
prydient, a anffurfient eu hwynebau, gan edrych yn
wyneb-drist, fel yr ymddangosent i ddynion eu bod yn
ympryJio' (Matt. vi. 16).

Parhai ympryd yr luddewon, mae'n debygol, hyd yr

hwyr ; o'r hyn lleiaf mae genym amryw esamplau o hyn
(Barn. xx. 26 ; xxi. 2 ; 2 Sam. i. 12 ;

gwel hefyd 1 Sam.
xiv. 24). Dai-fu gwyr Jabes Gilead, pan gladdasant

esgyrn Saul a'i feibion, 'ymprydio saith niwrnod' (1 Sam.
xxxi. 12). Dywed Josephus iddynt 'alaru yn gyhoeddus
ar eu hol, y nhwy, a'u gwragedd, a'u plant, am saith

niwrnod, heb fwyd na diod' {Antíq. vi. 14. 8). Ei feddwl,

mae'n debyg, yw iddynt am saith niwrnod ymprydio hyd
yr hwyr, heb fwytta dim yn ystod y dydd. O'r hyn
íleiaf dyma, yn ddiamheu, oedd meddwl yr ysgrifen-

ydd santaidd. Yn ol natur pethau nid oedd yn ddi-

'

chonadwy iddynt ymgadw oddiwrth fwyd am gynifer o

ddiwrnodau a saith. Pe gwnaethent y cynyg, mae yn
rhaid y suddasai amryw o honynt, ac yn eu pHth eu
gwragedd a'u plant, o eisiau bwyd. Darfu i Paul, ar yr
ystorm echrydus a'i goddiweddodd yn y llong a'i cymerai
yn garcharor i Rufain, ddeisyf ar y morwyr ac eraill ar

y bwrdd i gymeryd lluniaeth, gan ddywedyd, ' Hedd-
yw yw y pedwerydd dydd ar ddeg yr ydych chwi yn
dysgwyl, ac yn aros ar eich cythlwng, heb gymeryd

' dim.' Ac yn ganlynol ychwanega, ' Oherwydd paham yr
ydwyf yn dymuno arnoch gymeryd Uuniaeth ;

' a chwedi
cymeryd bara, ' efe a ddiolchodd i Dduw yn eu gwydd
hwynt oU,' oblegid nid oedd dim cywilydd arno o'i gref-

ydd, ' a chwedi ei dori efe a ddechreuodd fwytta. Ac yr
oeddynt bawb wedi myned yn gysurol, a hwy a gymer-
asant luniaeth hefyd' (Act. xxvii. 34-36).

Mae luddewon y dyddiau presenol yn cadw ynghylch
wyth ar hugain o ymprydiau ; ac heblaw, hyny mae rhai

o honynt yn ymprydio ddwywaith yn yr wythnos—ar
ddydd Llun, oblegid y dydd hwnw y disgynodd Moses
oddiar Fynydd Sinai ; ac ar ddydd lau, oblegid ar y
dydd hwnw yr esgynodd iddo ; ië, mae rhai yn ymprydio
pedwar diwrnod o bob wythnos. Mae plant serchus yn

cadw dydd marwolaeth eu tad fel ympryd blyneddoh
Pa bi-yd bynag y maent yn gystuddiedig, neu os gwnant
hyd yn od freuddwydio breuddwyd anffodus, ymprydiant
yn achlysurol. Cadwant eu hympiydiau gyda llymder

nid bychan. Ymwrthodant â phob bwyd, oddigerth

ychydig ymenyn a llysiau
;
gwisgant sachliain a dillad

geirwon eraill
;
gorweddant ar welyau celyd ; rhwygant

eu dillad ; cerddant yn droednoeth a chyda gwynebpryd
trist ; darllenant Lyfr y Galarnad yn eu heistedd ar lawr.

O saith mlynedd ac uchod, gwna plant, yn ol eu gallu,

ymuno yn eu hymprydiau. Pan yn un ar ddeg oed
dechreu y merched, a phan yn dair ar ddeg oed y bech-

gyn, i gadw eu hymprydiau yn eu hoU lymder.

Nid oes dim tymhorau neillduol i ymprydio wedi cael

eu happwyntio dan y T. N. Gan hyny nid yw ymprydio
yn yr hyn a elwir y Grawys, mewn efelychiad o ympryd
deugain niwrnod ein Harglwydd yn y diffaethwch, ddici

amgen na gwasanaeth hunan-ddewisiedig ; megis ag y
mae hefyd yr hoU ymprydiau rheolaidd eraiU ag sydd
wedi cael eu happwyntio gan eglwys Rufain. Ond mae
ymprydio, er nad yn ddyledswydd sefydledig, etto yn un
achlysui'ol pan fyddo amgylchiadau yn rhagluniaeth Duw
yn gofyn am hyny. Awgrymir hyny yn anüwg yn
ngeiriau Crist (Matt. ix. 15), ac oddiwrth gynghor Paul

(1 Cor. vii. 5), ac hefyd oddiwrth ei esampl (2 Cor. vi. 5 ;

xi. 29). Yr achlysuron neiUduol ar ba rai y cawn ni fod

ympryd yn cael ei gadw ydoedd ar neiUduad personau i

waith y weinidogaeth : 'Yr oedd hefyd yn yr eglwys oedd
yn Antiochia rai propliwydi ac athrawon. Ac fel yr oedd-

ynt hwy yn gwasanaethu yr Arglwydd, ac yn ymprydio,

dywedodd yr Yspryd Glân, NeiUduwch i mi Barnabas a

Saul, i'r gwaith y gelwais hwynt iddo. Yna, wedi iddynt

ymprydio, a gweddio, a dodi eu dwylaw arnynt, hwy a'u

goUyngasant ymaith ' (Act. xiii. 1-3). Wedi i Barnabas

a Saul gael eu neiUduo i waith y weinidogaeth, darfu

iddynt, wrth gario eu gwaith yn mlaen, ymweled, yn
mhlith manau eraiU, a dinasoedd yn Asia Leiaf, Ue y caw-

sant gryn Iwyddiant, ' a chwedi iddynt ordeinio iddynt

henuriaid yn mhob eglwys, a gweddio gyd âg ymprydiau,

hwy a'u gorchymyuasant hwyut i'r Arglwydd y cred-

asant ynddo' (xiv. 23).

YMYSGAEOEDD, rhanau mewnol dyn (2 Sam. xx.

10). Dynoda ymysgaroedd, pan y priodoUr hwynt i Dduw,
ei dosturi a'i drugaredd dyner aufeidrol ; a dynoda rJiuad

ei ymysgaroedd weithrediad grymus a diogel ei drugaredd

tuag at ddynion (Esa. ]xiii. 15 ; Jer. xxxi. 20). Dynoda
ymysgaroedd, pan briodoUr hwynt i ddynion, eu henaid

(2 Cor. vi. 12 ; Philem. 7), nevi berson a fawr gerir genym
megis ein henaid ein hunain (Philem. 12), neu serch

grymus, neu dosturi (Gen. xUii. 30 ; Col. iii. 12). Mae
fod JY ymysgaroedd yn cyffroi, terfysgu, a henoijn arwyddo
cystudd a galar arswydus (Galar. i. 20 ; Jer. iv. 19 ; Job
XXX. 27). Mae fod y feUdith yn dyfod i ymysgaroedd un
fel dwfr yn arwyddo cyíiawniad ei heffeithiau dychrynUyd
ar yr enaid a'r hoU ddyn (Ps. cix. 18).

YNYS, a siarad yn gywir, ydyw gwlad wedi ei ham-
gylchu ar bob tu gan y môr neu ryw ddwfr araU. Ym-
ddengys taw yn yr ystyr yma y deaUid y gair gan yr

Hebreaid ; ond arferir ef yn fwy cyffredinol i arwyddo
gwledydd arforawl—gwledydd ar lan y môr, y rhai nis

gaUasent hwy eu cyrhaedd, neu o'r hyn Ueiaf nad arferid

myned iddynt ond ar hyd y môr, yn enwedig y gwledydd
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ar lan Môr y Canoldii', gan gynwys Groeg a'r Archipelago,

megis yn Gen. x. 5; Esther x. 1; Ps. lxxii. 10; Dan. xi.

18 ; ond mae'n debygol yr arferir y gair mewn ystyr

mwy eang fyth, megis yn Esa. xi. 11; xH. 1,5; xhi.

4, 10, 12; xHx. 1 ; li. 5 ; lxvi. 19; Ezec. xxvi. 15-18;
xxvii. 3, 15.

YSCOEPION. 1. Scorpio afer (Linn.), trychfil mawr,
weithiau yn amryw fodfeddi o hyd, a rhywbeth tebyg ei

ífurf i geimwch {ìobster), a chwedi ei gynysgaethu â cholyu

yn mlaen ei gynffon. Ni cheir yscorpionau ond mewn
gwledydd poethion, lle y llechant mewn adeiladau dad-

feiliedig ac yn mysg ceryg hen furiau, Mae y colyn yn
wenwynig, ac yn achosi chwydd coch poeth, ond nid yn
aml y try yn farwol oddigerth trwy esgeulusdra (gwel

Rees, Cijclop. ait. 'Scorpio;' Robinson, Gr. Lex. 758). Yr
oedd 'seirph tanllyd ac yscorpionau yn yr anialwch mawr
ac ofnadwy,' trwy yr hwn y pasai yr luddewon ar eu

ffordd i wlad yr addewid (Deut. viii. 15). Efallai i 'riw

Acrabbim,' neu yr yscorpionau (Num. xxxiv. 4 ; Jos. xv.

3), yn ÿr anialwch ar derfyn deheuol Judah, gael ei galw
felly oherwydd fod y lle yn llawn yscorj^ionau. Dywed
Burckhardt íbd yscorpionau yn lliosog yn niffeithwch

\scourioN.

Arabia, ac yn hoU barthau cymydogaethol Palestina, a
bod ffyrnigrwydd y gweuwyn mewn cyfartaledd i'w

maintioli (Burchhardt, Trav. Syr. 449). loan, yn Llyfr

y Datguddiad, pan yn son am y locustiaid a gyfodasant
o'r pwU diwaelod, a ddywed : 'A rhoddwyd awdurdod
iddynt, fel y mae gan yscorpionau y ddaiar awdurdod ;

'

' y byddai eu gofid hwy fel gofid oddiwrth yscorpion pan
ddarfyddai iddi frathu dyn ; ac yr oedd ganddynt gyn-
ffonau tebyg i yscorpionau, ac yr oedd colynau yn eu
cynffonau' (Dat. ix. 3, 5, 10). 2. Math o chwip neu
fflaiigell wedi ei harfogi â phigau llymion, efallai fel

cynffon yscorpion (1 Bren. xii. 11, 14). 3. Cyffelybiaeth

yn arwyddo dynion drwg, erhdwyr creulon (Ezec. ii. 6

;

Luc X. 19).

YSGYFARNOG, creadur mor adnabyddus fel nad oes

eisiau ei ddesgrifio. Nid oes braidd un wlad nad yw i'w

chael, o'r gwledydd poethaf hyd at y rhai oeraf. Mewn
gwledydd poethion mae hi yn gyffredin yn Uai ei maint-
ioli nag yn rhanau oerach y ddaiar. Yn yr ysgyfarnog

y mae genym esampl darawol iawn o'r gyfundraeth ad-
dalawl, sef bod un peth wedi ei osod gyferbyn a'r llall

—

cyfartaliad swm bywyd a'i ddinystr—y cydbwysiad hwnw
o berfieithderau ac aumherfíeithderau ar yr hwn y mae
bywyd parhaus gwahanol rywogaethau o greaduriaid yn
dibynu. Maent yn agored nid yn unig i ymosodiadau
dynion, ond cwn, a braidd bob creadur ysglyfaethus, ac

hyd yn od adar ysglyfaethus ; ond o'r tu arall lliosoganfc

yn gyflym iawn, gan y gallant epila ar bob tymhor o'r

flwyddyn gyntaf eu bodolaeth, a hyny bob deg diwrnod
ar hugain, neu un ar ddeg ar hugain. Er yn agored yn
wastadol i gael eu hymlid gan greaduriaid erailJ, etto

maent wedi eu cynysgaethu ag amryw foddion i osgoi

perygl a ftbi oddi wrtho. Mae ganddynt glustiau hirion.

Symudant y rhai hyn gyda rhwyddineb mawr, ac y maent
wedi eu ffurfio yn y fath fodd ag i allu ti'osglwyddo hyd
yn od swn pellenig o'r tu ol iddynt. Mae eu Uygaid
wedi eu cyfleu yn y fath wedd ag i'w galluogi, heb un
anhawsdra, ac heb symud llawer ar eu penau, i ganfod
yn agos i'r oU o arwynebedd cylch ; ac er na welant ond
anmherffaith ar hyd linell uniongyrchol, medrant eii

troi tuag at pa beth bynag a'u bygwth o'r tu ol. Gan }
meddianant y synwyr o arogli i fesur gor-ragorol, maent
yn ymwybodol o bresenoldeb gelyn cyn y gallant wybod
am eu perygl trwy eu golwg. Mae eu haelodau wedi eu
ffurfio yn y fath fodd fel y raaent yn heinif iawn i ddianc;

maent yn gyflymach braidd nag un creadur araU ; tra

mae yr angliyfartaledd yn hyd eu traed ol a'u traed blaen

yn rhoddi iddynt fantais ar greaduriaid eraiU wrth redeg
ar y gorifyuu ; ac yn ganlynol, pan eu hymlidir, g\ATiant

bob amser, pan fyddo yn bosibl, wneud bod amser am yr
esgyndiroedd. Mae eu rhedeg yn fath o garlam, yn
rhestr o lamau buan. Nid yw eu symudiadau yn gyd-
fynedig â swn, oblegid mae eu traed wedi eu cuddio i

lawr ac i'r lan â phan {fur). Mae y tebygolrwydd sydd
rhwng eu Uiw ac eiddo y ddaiar yn eu cuddio o olwg
dyn a'r creaduriaid sydd yn barod i'w hysglyfaethu ; ac

mewn gwledydd gogleddol try eu pan yn fynych yn wyn
yn y gauaf, fel mai prin y gellir eu gwahaniaethu oddi-

wrth yr eira amgylchynedig. Mae pob heliwr yn gynefin

â dybliadau eu cwrs, ac er ar rai ystyiiaethau fod eu
crafl'der ar fai, yn enwedig trwy yru eu hunain broii

aUan o wynt wrth ddechreu rhedeg, a thrwy ddychweljd
i'w gorphwysleoedd ar hyd yr un Uwybrau, etto yr ydys
yn aml wedi canfod y medrant fabwysiadu ystrywiau y
rhai, pe defnyddiasid hwynt gan ddyn, a ddangosent nid

yn unig bresenoldeb meddwl, ond cyrahwysiad union-
gyrchol o'r gallu rhesymawl.
Mae ysgyfarnogod yn ymborthi ar wahanol lysiau a

phlanigion, ond yraddangosant fel yn rhoddi y flaenor-

iaeth i rai o natur laethog a sudd-lawn. Maent yn huíf

iawn o'r blodau a elwir pmlcs, carnatns, persli, y fedweii,

a'r lahiirnum. Yn ystod y gauaf maent yn ysglyfaetlm
rhisgl bron unrhyw bren, a gwnant niwed yn aml i blan-

igfeydd ifeinc. Porant yn benaf yn y nos. Yn ystod y
dydd maent yn cysgu neu yn gorphwys yn eu gorwedci-

leoedd, ac nid ydynt yn weithgar ond yn y nos, pan y
symudant o gwmpas, y porant, ac yr ymgyplant. Paii

fyddo y Uoer yn Uewyrchu gellir eu gweled yn cycì-

chwareu, yn Uamu, ac yn ymlid eu gilydd. Maent yn
cysgu Uawer, ond bob amser a'u Uygaid yn agored ; i.i

feddant amrantau na blew Uygaid.

Cyfrifid cig yr ysgyfarnog yn felus-fwyd mawr yn
mhlith y Groegiaid a'r Rhufeiniaid, ac yn ein plith eiii

hunain mawr fwynheir y soups, neu y cawl, a wneir o

honynt ; ond er fbd galw mawr am danynt ar fyrddau
Europeaid, ni hoffir mo honynt gan genedloedd Dwyrein-
iol. Gwahei'ddid cig yr ysgyfarnog fel un y mochyngaii
ddeddf Mohammed ; a chyfrifid yr ysgyfarnog yn mhlÌLÌi
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creaduriaid aflaii gan gyfraith Moses, ' am ei bod yn cnoi

ei chil, ac heb íforcliogi yr ewin ' (Lef. xi. 6). Mae wedi

bod yn amheus pa uu a ydyw yr ysgyfarnog yn cnoi ei

chil ; ond yn ol sylwadau diweddaraf naturiaethwyr ar y
matter, er fod ei chylla yn wahanol i un yr ych, y mae
yn cnoi ei chil mewn rhan ac yn achlysurol, ac am hyny
nid yw wedi cael ei gosod yn gamsyniol yn nosparth yr

anifeihaid a gnoant eu cil {Edin. Encnc. &xt. ' Mazology,'

xiii. 442, 443; Bufifon, Nat. Hist. iv. 143, 145, 147, 151).

YSTAD. Dywed Dr. Adams, 'Passus, pace (cam), a

gyfrifid yn bum troedfedd (Püny ii. 23); 125 passiis, neu

625 droedfeddi, a wnaent stadûm neu ystad ; ac 8

stadium neu ystad, neu 1000 o passus (camau pum troed-

fedd, neu 5000 o droedfeddi) a wnaent filltir' {Rom. Äntiq.

467). Dywed Dr. Eobinson fod y stadium (ystad) 'yn

fesur pellder yn cynwys 600 o droedfeddi Groeg, neu 625

o droedfeddi Rhufeinig, yn gymaint a 604^ o droedfeddi,

neu 201^ o latheidiau Saisonig ; a'r cyfartaledd rhwng

y droedfedd Roegaidd a'r un Saisonig oedd yn agos yr

hyn yw 1007 i 1000, a'r cyfartaledd rliwng yr un Rhuf-
einig oedd yn agos yr hyn yw 970 i 1000, neu ynghylcli

11"6 o fodfeddi Saisonig. Cynwysai y filltir Rhufeinig

wyth ystad (Robinson, Gr. Lex. 766).

YSÎEN, llestr, yn gyfíredin o bridd, ar gyfer cario

dwfr neu ryw wlybyron eraill. Mae genym enghraiíFt o'r

defnydd wneid o hono yn yr hanes roddir am was
Abraham yn cyfarfod Rebeccah, gwraig Isaac wedi
hyn, pan, ar ei gais, yr 'aeth i waered i'r íFynon, ac y
llanwodd ei hysten, ac a ddaeth i fynu,' ac y rhoddodd
ddwfr i'w yfed iddo ef ac i'w gamelod. Cariai y bennyw-

aid eu hystenau ar eu hysgwydd (Gen. xxiv. 12-20, 45).
' Mae ugeiniau o'r merched Nestoraidd,' medd y Parch.

W. Perkins, cenadwr Americanaidd, 'yn dyfod i'n buarth
ni yn rheolaidd, fore, nawn, a nos, ac yn cario dwfr o'n

cronfa ni. Y llestr a ddefnyddiant hwy, fodd bynag,
ydyw siwg {fug) bridd yn hytrach nac ysten, a diau mai
llestri cyífelyb a ddefnyddid gan lancesau a enwir yn yr
H. D. Mae y merched a heidiant o gwmpas ein ííynon

ni i lanw eu siwgau yn aml yn ymdyru ac yn gwthio
yn erbyn eu gilydd, a syrth siwg berthynol i ryw un o
honynt ar y palmant, a dryllir hi yn ddarnau. Dyna
beth yw " tori y piser gerllaw y fíynon "—wedi ei dori

yn anwelladwy—ei ddefnyddioldeb ar ben—y gydmar-
iaeth darawol a ddefnyddiwyd gan Solomon i ddarlunio
henaint a diwedd byw^d ' (Preg. xii. 6 ; Perkins, Besi-
dence in Persia, 319).

YSTLUM, creadur hanner pedwar-camol a hanner
aderyn, ond yr hwn, ar y cyfan nid yw na'r naiU na'r

• Uall. Mae yn bedwar-carnol anmherífaith, ac yn aderyn
mwy anmherfíaith fyth. Dylai fod gan bedwar-carnol
bedair coes, a chan aderyn blu ac esgyll. Nid yw pedair
coes (pe yn deilwng o'r enw) ystlum, er yr attebant i'r

creadur y dyben dyblyg o ehedeg a llusgo ei gorph ar y
ddaiar, nac yn adenydd nac yn draed. Mae ganddo safn
pedwar-carnolyn, ac nid pig aderyn, ac y mae wedi ei

gyiysgaethu â dannedd ; mae wedi ei orchuddio â blew
ac nid â phlu ; mae yn cenedlu ei rai ifeinc fel pedwar-
carnohaid, ac nid o wyau fel aderyn ; mae y fennyw yn
d^yyn dau ar y tro, mae ganddi ddwy deth, a rhydd sugn
iddynt fel creaduriaid Uaethog eraill. Älae y pethau a
elwir yn gyffredin ei edyn yn gynwysedig o ddim amgen
na philen ordeneu, ysgafn, ac o ffui-fiad tyner, ao yn cyr-

haedd, dros ei hoU gorph, o un ysgwydd i'r Uall, gan
gysylltu ei goesau ol a blaen, ac yn aliuog, ar gyfrif ei

deneurwydd, i ymgrynhoi wrth ewyllys y creadur yn
blygiadau aneirif, fel ag i ofyn ond ychydig le pan fyddo

y creadur yn gorphwys, ac i gael ei ehangu yn helaeth
iawn er eliediad achlysurol. Mae ei lygaid wedi eu gosod
yn ddwfn yn ei ben, ac mor fychain, fel mai prin y gelhr

eu gweled ; ac nid yw yn ymddangos eu bod o un gwas-
anaeth gwirioneddol iddo wrth gyfeirio ei gwrs ; canys y
mae yn ffaith anghyffredin nad yw cohi eu golwg yn un
rhwystr iddynt i symud o gwmpas yn yr awyr, ac i osgoi

pethau fyddo ar eu ffordd mor rhwydd, yn ol pob ym-
ddangosiad, a phan ahont weled.

Mae ystlumod yn byw yn nhyllau ogofeydd a hen dai,

lle yr ymguddiant y dydd ; ond ar ddynesiad yr hwyr
deuant allan o'u trigfanau tywyll ac ehedant o gwmpas,
gan ddal cylion, gwybed, ac amryw rywogaethau o wyfon

y rhai a ehedant y pryd hwnw yn yr awyr. Er eu
galluogi i ddal eu hysglyfaeth gyda mwy o rwyddineb,
mae eu safnau mor llydan fel y cyrhaeddant bron o un
clust i'r llall. Mae eu symudiad yn yr awyr yn fath o
gyhwfan (Jluttering) anwastad yn hytrach nag ehedeg.

Gyd âg anhawsder yr ymgodant oddiar y llawr, ac nid

ydynt byth yn ehedeg yn ucheh Buanant, Uaciant, neu
gyíarwyddant eu cwrs mewn modd trwsgl ac anmher-
ffaith iawn. Nid ydyw na chyflym nac uniongyrch, ond
mae yn gynwysedig o wringelliadau {vihralions) cyflym

mewn cyfeiriad Iledoleddawl a dolenawg.

Ar ddynesiad nosweithiau oerion yr hydref ymneilldua

y rhan fwyaf i'w trigleoedd tywyllion, ac ni welir mo
honynt mwyach allan, ond syrthiant i'w hir gwsg gauaf-

aidd—cyflwr o annheimladrwydd i ba un y mae amryw
rywogaethau yn agored, ar yr adeg pan fyddo eu hym-
borth wedi prinhau neu gwbl ddarfod. Gorchuddia rhai

eu hunain â'u hadenydd fel â mantell, ac yn ymlynu wrth
gromnen (vault) ogofeydd tanddaiarol gerfydd eu traed

ol
;
glyna eraill yn glos wrth hen fuiiau, neu fe ymneill-

duant i dyllau. Ceir hwynt yn aml yn sypiau crogedig

gerfydd eu traed ol, er mwyn diogelu eu hunain yn well

rhag yr oerfel Ilymdost. Treuliant y gauaf heb fwytta

na symud. Er eu bod yn greaduriaid cig-fwyttaol,

dyoddefant newyn yn well nag oerni. Tybir, fodd

bynag, y cynnelir bywyd ynddynt trwy fod cylchrediad

araf a gwanaidd eu gwaed yn cael ei gynorthwyo gan y
brasder oedd ar eu cyrph, oblegid maent yn dew pan
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syrthiant i'w trwmgwsg gauafaidd, ac yu deneuon iawn

pan adfywiaut yn y gwanwyn.
Mae amryw rywogaethau o'r ystlum. O'r rhai hyn

niae y vampyre, neu yr ellyll-ystlum, yr hwn a driga yn

America Ddeheuol a Holland Newydd, yn hyuod am
sugno gwaed personau a ddygwyddant, wrth gysgu, fod

â'u heithafion yn noethion, a gwnant eu gwyntyllu yr

holl amser â'u hadenydd, gau eu sio felly i drymach cwsg,

ac mewn rhai amgylchiadau eu gwaedu i farwolaeth.

Gwnant yr un modd sugno gwaed ceffylau, mulod, eid-

ionau, ac anifeiliaid eraill (Buíìbn, Nat. Ûist. iv. 318, 320;

V. 283, 289, 292, 298; Edin. Eneijc. art. 'Mazology,' xiii.

406, 408, 409).

Nid oes diin Ue i araheu nad yr ystlum yw y creadur

a olygid gan yr ysgrifenwyr santaidd. Mae y gair Heb-
raeg yn gynwysedig o ddau air yn arwyddo bod yn dyicyll

ac ehedeg (Gesen. 620), gan ddynodi felly greadur sydd yn
ehedeg yn y tywyllwch—amgylchiad hyuod nodweddol o'r

ystlum. Mae y casgliad hwn yn cael ei gadarnhau gan

Moses :
' Yr ystlum a phob ymlusgiad asgelìog sydd aíian

i chwi' (Deut. xiv. 18 ; gweì hefyd Lef. xi. 19-23). Mae
yr hanes ydym wedi roddi o'r ystlum yn ein cyuysgaethu

âg esponiad tarawol ar eiriau Esaiah: 'Yn y dydd hwnw
y teifl dyn ei eilunod arian, a'i eilunod aur (y rhai a

wnaethant iddynt i'w haddoli) i'r wadd ac i'r ystlumod
'

(ii. 20). Dan deimlad o wagedd eilunod, a'u hanallu i'w

diogelu neu eu helpu, taflant hwynt ffwrdd yn ddirmygus

i dyllau y creaduriaid hyn, o ba lefydd ni fyddant

foddlon i'w cymeryd yn ol.

ZAMZUM'MIAID, neu Zu'ziaid, hiliogaeth o gawri

a drigai ar du dwyreiniol yr lorddonen, ac y difrodwyd

eu gwlad gan Cedorlaomer (Gen. xiv. 5). Wedi hyn
torwyd hwynt ymaith, neu fe'u gyrwyd hwynt allan o

honi gan yr Ammoniaid, y rhai a gymerasant feddiant

o'u gwlad gan drigo yn eu lle (Deut. ii. 20, 21).

ZA'E,ED, neu Ze'ked, enw dyffryn neu nant ar gyffin-

iau gwlad Moab, yr hwn a red i'r Môr Marw yn agos i'w

derfyn deheuol, Ile yr ymddengys y golygir i deithiau yr

Israeliaid trwy yr anialwch deríynu (Deut. ii. 14). Ar-

wydda y gair "^nj ' afon, ffrwd, gau nad pa un ai un yn
rhedeg yn wastadol o ffynon, neu un a red oddiwrth wlaw
neu ddwfr eira ar y mynyddau, yr hon a sycha yn yr haf.'

Arwydda hefyd ' ddyffiyn âg afon neu chwern-ffrwd, lle

isel dyfredig gan ffrwd' (Gesen. 543). Gall yn ganlyuol

arwyddo uaill ai chwern-ffrwd neu ei gwely sych, ac felly

yn cyfatteb i'r gair Arabaidd loady. Yn Num. xxi. 12 y
cyfieithiad yw 'afon Zared,' a'r un modd yn Deut. ii. 13

(Rosen. Geog. iii. 168).

ZAR'EPHATH, neu Sarep'ta, diuas berthyuol i

Sidon, II e y trigai gwraig weddw yr hon a lettyodd ac a

borthodd Elias ar amser prinder, a thra yn gwneud hyn
'ni ddarfu y celwrn blawd, a'r ysten olew ni ddarfu'

(1 Bren. xvii. 8, IG ; Luc iv. 26). Mae Ilawer o ysbwrial

yn gorwedd ar y gwastadedd o gylch gwaith taith tair

awr o deithio ar y dehau i Sidon, ac y mae pentref

byclian ar y mynydd o gylch miUtir neu ddwy ar y
dwyrain, yr hwn a eilw yr Arabiaid Sarphant neu Sara-

fand, yr hwn a ystyrir yn gynrychiolydd presenol Zar-

ephath, neu Sarepta (.ídTHer. Miss. Her. 1824, 100; 1837,
442 ; Wilson, ii. 218). Oud tybir y sefai Sarepta ar lan

y môr, a'i fod wedi bod yn Ue o gryu faintioli (Thomson,
Land and Booh, i. 232).

ZECHAIII'AH, un o'r tri prophwydi a flagurasant ar

ol caethiwed Babilon. Yr oedd yn fab i Barachiah, mab
Ido (Zech. i. 1); ond gelwir ef hefyd yn 'fab Ido' yn
unig (Ezra v. 1 ; vi. 1 4). Mae yn debygol y perthyuai

i'r urdd offeiriadol, ac yr oedd yn mysg y rhai a ddych-
welasant gyda Zorobabel ar ol cyhoeddiad Cyrus (Neh.

xii. 4, 16). Dechreuodd brophwydo yn yr ail flwyddyn
o deyrnasiad Darius Hystaspes, ynghylch dau fis ar ol

Haggai, ac ynghyd âg eí' a roddodd gefuogaeth rymus i'r

luddewon i adeiladu yr ail deml. Ymddengys iddo

ymaflyd yn ei swydd pan etto yn ddyn ifauc (Zech. i. 1 ;

ii. 4). Mae esponwyr luddewig a Christionogol Avedi

cael anhawsder mawr i esponio Llyfr Zechariah.

ZEM'EIl. 101 a gyfieithir yn y cyfieithiad cyffiedin

Saisonig yn chamois, ond yn aýr vnjllt yn y C. C. Math
fwch danas ganedig o'r Àlps, y Pyrenees, yr Apennines,

a pharthau bryniog Crete, ydyw y cìiamois. Mae o gylch

maintioli yr afr gyffredin, i ba un y dug gryn debygol-

rwydd, ac y mae yn hynod am ei heinifrwydd wrth lamu
o graig i graig. O groen y creadur yma y gwneir y gwir
ledr chamois; ond gwneir yn aml ledr o'r enw hwn o

grwyn creaduriaid eraill. Mae y gair a gyfieithir fel hyn
yn un o'r geiriau na chyfarfyddir â hwynt ond unwaith
yn y Beibl ; a chan na roddir dim ond yr enw yn unig,

mae anhawsder i benderfynu pa greadur a olygid. Nid
yw yn debygol taw y chamois ydoedd, os na cheid y
creadur hwnw y pryd hyny ond lle ceir ef yn bresenol.

Tybia rhai taw y camelopard neu y giraffe ydoedd ; ond
nid oes dim tebygolrwydd fod y creaduriaid hyn yn
adnabyddus i'r Israeliaid yu uyddiau Moses, os yn wir y
gwyddent am danynt o gwbl. Dealla Gesenius wrth y
gair rywogaeth o fwch danas. Efallai fod y cyfieithwyr

Cymraeg yn nes i'w Ue na'u brodyr Saisoneg.

ZENAS, yr unig gyfreithiwr duwiol y sonir am dano

yn yr Ysgrythyr. Pa un a'i gwybodaeth o'r gyfraith

luddewig neu Rufeinig a feddai nid ydym yn gwybod

;

ond yr oedd yn Gristion enwog, ac yn un yr hwn, ynghyd

âg Apolos, a ddymuna Paul ar Titus i dd%vyn gyd âg ef

i Nicopolis, a gofalu fod pob darpariaeth wedi cael ei

wneud ar gyfer y daith (Titus iii. 12, 13).

ZERU1'AH, neu Serfi'ah, a dybir yn gyffiedin oèdd

tad Joab, Abisai, ac Asahel ; ond enw eu mam ac nid eu

tad oedd hwn. Yr oedd hi yn chwaer i Dafydd, yr hwn
yn gaulynol ydoedd eu hewythr, ac yr oeddynt hwy a

Solomon yn gefndyr (1 Cron. ii. 15, 16).

ZIDON, ueu SiDON, un o brif ddinasoedd Phenicia,

ac o gylch taitli wyth awr ar y gogledd i Tyrus. Mae
yn ddinas hynafol iawn, a chafodd efallai ei hadeiladu

heb fod yn hir ar ol y diluw, ac mae yn debygol iddi

dderbyn ei henw oddiwrth Tzidon, mab henaf Canaan,

ac wyr Ham (Gen. x. 6, 15, 19 ; xlix. 13). Er yn Uai

enwog na Thyrus mewn amseroedd olyuol, yr oedd yn
henach na'r marchnadle mawr hwnw o eiddo y cenedl-

oedd, er bod 'ei hynafiaeth er y dyddiau gynt' (Esa.

xxiii. 7, 12). Mae yn deilwng o sylw na wna Homer
gymaint ag enwi Tyrus ; ond sonia yn aml am y Sidon-

iaid fel rhai cywrain mewn amryw gelfau, fel marsiundwyr

cyfoethog yn masnachu mewn nwyddau cywrain, ac fel
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morwyr medrus mewn seryddiaeth a morwriaeth (Wells,

i. 129 ; Rose». üi. 64). Jacob, pan yn bendithio ei feibion

ar ei wely angeu, a ddywed am ZabuIon : 'A'i derfyn fydd

hyd Sidon' (Gen. xlix. 13). Dan arweiniad Josua, darfu

i'r Israeliaid daro y Canaaneaid cydymgyngreiriedig, 'a'u

herlid hyd Sidon fawr' (Jos. xi 8); ond dywedir yn Barn.

i. 31, 33"^ na ddarfu dim o Aser yru allan drigolion Sidon

ac amryw ddinasoedd eraill a enwir yno, ond 'Aser a drig-

odd yn mysg y Canaaneaid, trigolion y wlad.' Yn mhlith

duwiau eraill a addohd gan yr Israeliaid yr oedd 'duwiau

Sidon ; ' ac yn mhlith y cenedloedd a'u gorthryment yr

oedd y Sidoniaid (x. 6, 12). Ond yn ol Gesenius, cym-

hwysid enw y ddinas at yr holl Ganaaneaid gogleddol a

drigent wrth odre Libanus, y rhai a alwai y Groegiaid

yn Pheuiciaid ; ac yn eu plith cynwysid y Tyriaid hefyd

(1 Bren. xi. 1, 5 ; 2 Bren. xxii. 13). A dyma paham y
gelwir Ethbaal brenin Tyrus yn 'frenin y Sidoniaid'

—

h.y., Phenicia (1 Bren. xvi. 31); a phaham y ceir ar arian

bathol Tyrus, ' Tyrus, mam-ddiuas y Sidoniaid.' Mae
Homer yn defnyddio yr enw J^iëónoi yn yr un ystyr eang

(Gesen. Lex. 708). Ond yn amser Jeremiah yr oedd
breninoedd Sidon ar wahan oddiwrth freninoedd Tyrus

'^^ "'^- ^'irM-^'

(xxv. 22 ; xxvii. 3). Mae Pomponius Mela, yn y ganrif
gyntaf o Gristionogaeth yn ei galw yn ddinas gyfoethog
yr amser hwnw. O'r amrywiol gangenau o ddiwydwaith
a masnach am y rhai yr oedd yn enwog gynt, parhai un yn
wastadol—gwneuthur gwydr teg, ar gyfer pa un yr oedd
tywod y morlan yma yn neillduol gyíaddas. Ac hyd yn
od yn y canol oesau parhai Sidon i fod yn Ue o ryw
gymaint pwys (Rosen. Geog. iii. 33).

.
Ymddengys Saida, fel y'gelwir y lle yn awr, pan ddaw

gyntaf i'r golwg, yn gyfleuedig yn y môr, gan y saif ar
bentir bychan yn rhedeg allan o'r tir. Mae yn edrych
dipyn yn fawreddog o bell, yn enwedig ar gyfiif y castell,
yr hwn a saif ar graig wrth ei phen gogledd-ddwyreìniol.
Mae yn rhaid fod yr hen dref yn llawer helaethach na'r
un bresenol. Ar y tu gogledd-ddwyreiniol i'r dref, ac
hyd yn od yn mysg y gerddi a'r perllanau, mae amryw
ohon o'r hen ddinas. Mae yr ystrydoedd yn gulion, yn
wyrgam, ac yn fawlyd, fel rhai y mwyafrif o'r dinasoedd
Dwyremiol. Mae Ilawer, fodd bynag, o'r tai yn fawr, a
chwedi eu hadeüadu yn dda o geryg, ac yn yr ystyr yma
T^^/

^'ef yn dangos gwrthgyferbyniad cryf i Tyrus ydyddiau presenol. Mae y rhai sydd wedi eu hadeiladu

ar hyd y mur dwyreiniol yn neillduol nodedig am eu
maintioli a'u huchder ; maent wedi eu hadeiladu vn
uniongyrchol ar y mur, fel ag i gyfansoddi rhan o honynt,
a'r sawl a'u trigianant a fynhant awyr bur a golwg
hyfryd ar y meusydd a'r wlad. Mae prydferthwch Saida
yn gynwysedig yn ei gerddi a'i pherllanau o fíi'wyth-goed,

y rhai a orchuddiant y gwastadedd, ac a gyrhaeddant
hyd y mynyddau. Mae amgylchoedd y lle yn dangos
tyfiant rhonc yn mhob man, a chyfrifir fiTrwythau Saida
yn mhlith y goreu yn y wlad. Gellir gweled llawer iawn
o golofnau granite, fel yn Tyrus, yn gorwedd dau y dwfr;
mae eraiU wedi eu gosod yn y môr-argae. Nid yw mas-
nach Saida yn bresenol ond dibwys ; mae yn gynwysedio-
yn benaf o sidan, íFrwythau, gwenith, a sesame. Mae yr
hafan wedi cael ei llanw mewn rhan gan geryg a phridd,
ac nis gall dim ond cychod a Ilestri bychain fyned i mewn
iddi. Mae y boblogaeth yn gynwysedig o gwmpas 6000
o eneidiau, Mahometaniaid a Phabyddion Groegaidd gan
mwyaf (Wilson, ii. 212, 213, 216; Robinson, Bes. 418,
420, 425 ; Stewart, 468). Yn ol cyfrif arall dywedir fod

y boblogaeth ynghylch 9000, o ba un mae 6800 yn Fa-
hometaniaid (Thomson, Land and Booh^ i. 154). Mae yr

adroddiadau am boblogaeth dinasoedd yn y
Dwyrain yn gwahaniaethu cymaint fel nad oes
fawr o goel i'w ddodi arnynt.

Mae yn ddiweddar gryn lawer wedi cael ei

wneud mewn ífordd o chwilio hen ddinasoedd
Phenicia. Yn Sidon a Thyrus cafwyd . oHon
Rhyfelwyr y Groes, ond ni chafwyd ar wyneb y
th- nemawr o olion y Pheniciaid. Mae talpau an-
ferthol o granite, yn nodi terfynau hen borthladd
Sidon, yn para i aros ; ac ar y dwyrain i sefyll-

fan yr hen ddinas yr ydys hefyd wedi darganfod
Sidon tanddaiarol. Mae rhai o'r cerfiadau, &c.,

yn tebygu i rai yr Aipht, eraill i rai Ninifeh a
Persepolis. Yn mhhth yr olion a ddygwyd i

Paris mae amryw wisgoedd, arian bathol Pheni-
cia, a sarcopliagiis (arch) plwm o wneuthuriad da.

ZIC'LAG, neu Sic'lag, tref yn gyfleuedig
yn rhanau peUaf rhandir llwyth Judah tua'r

Wrth ranu Canaan rhoddwj^d hi yn gyntaf i

Iwyth Judah (Jos. xix. 5). Yr oedd hi, fodd bynag, yn
meddiant y Philistiaid pan y darfu Achis brenin Gath
ei dyíarnu i Dafydd a'i wyr i drigo ynddi (1 Sam. xxvii.

6, 7). Ni wyddis dim am ei sefyllfau. Nid oes dim o'i

holion wedi cael eu darganfod (Robinson, ii. 383).
ZIF, yr aü fis o'r flwyddyn luddewig, a'r wythfed o'r

un wladol. Dechreuai, yn ol y rabbiuiaid, gyda newydd
loer ein mis EbriU ni, ond yn ol Michaelis ac eraill a'i

canlynant gyd âg un Mai. Yn y mis hwn, a'r bedwaredd
flwyddyn o'i deyrnasiad, y dechreuodd Solomon adeiladu

y deml (1 Bren. vi. 1). Ar y pedwerydd dydd ar ddeg
o'r mis hwn y gwnai y cyfryw ag oeddynt wedi bod yn
halogedig, neu ar daith, fel nad allent gadw y Pasg yn y
mis blaenorol, ei gadw yn awr ; ac arno y cadwyd gwyl
y Pasg yn y flwyddyn gyntaf o ddiwygiad Hezeciali
(Num. ix. ; 2 Cron. xxx. 15, 26). Ar y degfed dydd o'r

mis hwn mae yr luddewon yn cadw ympryd ar gyfrif
cymeryd yr arch gan y Philistiaid a marwolaeth Eli, ac
un arall ar yr wythfed ar hugain er cofíadwriaeth am
farwolaeth Samuel.

ZIN, neu Sin, anialwch yn y rhan ogledd-ddwyreiniol

dehau.
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o Arabia Gerygog. Gwnaeth yr ysbiwyr a ddanfonwyd

i chwilio Canaan wneud hyny, 'o anialwch Sin hyd Rehab,

ffordd y deuir i Hamath' (Num. xiii. 21). Nid yw yn

hawdd dweud pa un ai yr un ydoedd anialwch Sin ac un

Paran, neu ynte ran o liono (cydm. Num. xiii. 3 âg adn.

21). Gorweddai ar y dehau i Judah, fel hefyd y gwnai

Pai-an (cydm. Jos. xv. 1 â 1 Sam. xxv. 1). Neu pa un

ai yr un ydoedd ac anialwch Cades, neu ran o hono

(Num. XX. 1). Yn wir, yn xxxiii. 36 dywedir yn ben-

dant, 'Anialwch Sin, hwnw yw Cades ;' tra yn xxvii. 14

y darlleuwn :
' Canys yn anialwcli Sin y gwrthryfelasoch

yn erbyn fy ngair ; dyma ddwfr cynen Cades yn an-

ialwch Sin.'

ZrON, neu Fynydd Sion, un o'r bryniau ar ba rai yr

oedd Jerusalem wedi cael ei hadeiladu. Mae llawer o

ddarllenwyr y Beibl yn tybied fod y deml wedi ei had-

eiladu aruo, ond nid felly yr oedd. Yr oedd y deml

wedi ei hadeiladu ar Fynydd Moriah (2 Cron. iii. 1), yr

hwn oedd yn gyfleuedig tua'r gogledd-ddwyrain o Jeru-

salem, tra y gorweddai Mynydd Sion tua'r dehau-orlle-

.•11VNV1)1> /AOS.

win. Yr oedd wedi bod yn yr hen amser yn amddiffynfa

i'r Jebusiaid, ond wedi iddi gael ei hennill gan Dafydd
gwnaeth ei drigle yno, gan ei galw yn ddinas Dafydd
(2 Sam. V. 6, 7, 9). Ac yn fuau wedi hyn y symudodd
arch cyfamod yr Arglwydd (2 Sam. vi. 12), ac yno y gor-

phwysodd am dros ddeugain mlynedd, hyd nes i Solomon,
ar oì gorphen y deml, ei symud i'r Ile a barotoisid iddi

yno, sef y .santaidd santeiddiolaf (1 Sam. v. 5 ; 1 Bren. vi.

38 ; viii. 1, 6). Mae yn ddiau taw yn ystod ai'osiad yr

arch yu uinas Dafydd y cafodd llawer o'r Psalmau eu
cyfansoddi yn y rhai yr enwir Sion fel y man lle yr
addolid Duw mewn modd neillduol ; a chwedi i'r ffurf-

ymadrodd hon gael unwaith ei dwyu i mewu, ac mewn
dull ag ydoedd wedi cael ei gysegru gau ganiadau 'per

ganiedydd Israel,' gallai yr un ffurf-ymadrodd barhau i

gael ei ddefnyddio ar ol i'r arch gael ei symud i'r deml,

yn fwy neillduol oherwydd fod Mynydd Sion mewn gwir-

ionedd yn ei hymyl, a gallai y gair gael ei estyn, yn ol

arferiad Hebraeg, nes cyuwys yr oll o'r bryniau îir ba rai

y sefai Jefusalem, megis Mynydd Seir, Myuydd Gilboah,

a Mynydd Libanus. Mewn iaith farddonol ymddengys
i Sion a Mynydd Sion ddyfod yn enw ar Jerusalem, megis
yn Ps. xlviii. 2, 3, 11-13 ; Micah iii. 10, 12 ; ac hyd yn
od ar yr eglwys, luddewig a Christionogol (Esa. xlix.

14; Ixii. 1, 2; Heb. xii. 22). Yn Ilyfrau yr Apocrypha
arferir y gair Sion amryw weithiau fel un cyfystyr a
Jerusalem, megis yn 2 Esdras iii. 2 ; v. 25 ; Ecclus. x].

18, 24. Mae hanner Mynydd Zion yn bresenol o'r tu
allan i'r muriau {Mission of Inqinrìi, 176).

ZIPH. 1. Dinas berthynol i Iwyth Judah (Jos. xv.

55). Cafodd Dr. Robinson yr enw yn Tell Zif (' biyn
Zif '), yr hwn sydd yn gyfleuedig ynghylch gwaith tair

awr a thri chwarter o deithio ar y dehau-ddwyrain i Heb-
ron, ac esgyndir crwn ydyw o gwmpas can troedfedd o

uchder, ac yn gorwedd ar wastadedd. Gorwedd hefyd sef-

yllfan, o'r enw Zif, ynghylch gwaith deg mynyd o gerdded
oddiwrth hAvn, ar fryn isel neu ddrum rhwng dwy wachj

y rhai a ddechreuant yma, ac a redant tua'r Môr Marw.
Nid oes neraawr i'w weled oddigerth muriau a sylfeini

drylliedig, y rhan fwyaf o honynt o feini heb eu naddu,
ond yn dynodi cadernid, ac yn cuddio gryn lawer o dir.

Ynghanol adeilad pedair onglog isel cadarn, wedi ei

wneud o feini wedi eu ysgwaro a chwedi eu mydu {vaul-

ted) â bwäau pigfain, ac yn dangos fod yn rhaid fod y Ile

wedi cael ei drigianu yn liir ar ol y goucwest Fahometan-
aidd, mae pydewau hefyd yn aros.

Enwir Ziph gan Jerome fel yn bodoli yn ei amser ef ar

y dwyrain i Hebrou. O'r amser hyny hyd yn awr ni

cheir dim o olion y lle mewn hanesyddiaeth (Robinson,

fíes. ii. 191).

Enwir Ziph, Maon, a Charmel ynghyd yn Jos. xv.

55, ac oddiwrth 1 Sam. xxiii. 15, 24; xxiv. 1, 2, ym-
ddengys nad oeddynt yn mhell iawn oddiwrth eu gilydd.

Darfu i Ziph, Maon, ac Engedi
roddi eu henwau i'r anialdiroedd ar

y dwyrain. Yr ydym yn darllen

am anialwch Ziph yn 1 Sam. xxiii.

14, 15 ; am anialwch Maon, xxiii.

24, 25 ; ac am anialwch Engedi,

xxiv. 1— oll yn agos i'w gilydd.

Dyma Ile yr oedd golygfanau

crwydriadau hynod Dafydd pan yr

ymlidid ef gan Saul, a dwywaith
gwnaeth y Ziphiaid gynyg ei frad-

ychu i ddwylaw ei erlidwyr (xxiii.

19; xxvi. 1).

ZIZAN'ION (^'^«•"0.), gair na
chyfarfyddir âg ef ond yn Matt. xiii.

25-27, 29, 30, 38, 40, ac yn cael ei

gyfieithu yn efrau yn y C. C. ; ond
ymddengys oddiwrth ddameg ein

Harglwydd— 1, Fod y zizanion

nid yn unig yn niweidiol i'r yd, ond
nad ydoedd ò un math o werth, ac

yn ganlynol yr oedd i gael ei wa-

hanu oddiwrtho a'i losgi; 2, Y teb-

ygolai i yd, yn enwedig gwenith,

gan na welid y gwahaniaeth hyd
nes yr hadai. Yn awr nid yw un

o'r pethau hyn yn wir am efrau, y rhai ydynt ymborth

rhagorol i greaduriaid, yn cael eu gwrteithio yn bresenol

ar eu cyfer ; a chan eu bod yn fath o vetches, maent yn

T DARSEL BARFOO.
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wahanol oddiwrth yd y foment yr ymddangosant nwch-

law y ddaiar. Mae yr awdurdodau diweddaraf a goreu

yn cydolygu yn awr taw y darnel barfog {Lolium temu-

lentum), yr hwn sydd yn dwyn cryn debygoh-wydd i

wenith, ydyw y zizanion, neu efrau y ddameg yn Mat-

thew. Tyf i fynu yn gyflym, ac addfeda fel y byddo

gweuith yn addfedu, ac, hyd nes i'r olaf i hadu, nis gellir

ei wahaniaethu oddi wrtho. Mae y lolium o'r natur

fwyaf niweidiol, ac yn llwmhau y tir.

ZO'AN, hen ddinas yn yr Aipht Isaf, a chyfleuedig ar

y dehau i gangen Tanitic y Nile (Gesenius, 714). Yr
oedd yn bodoli yn amser Abraham, a dywedir iddi gael

ei sylfaenu saith mlynedd o flaen Hebron (Gen. xxiii. 2 ;

Nutn. xiii. 22). Yn maes Zoan y dywedir i wyrthiau

Moses gael eu cyflawni (Ps. lxviii. 12). Dinas Tanis

yw Zoan yr Ysgrythyr ; yr enw presenol yw San neu

Zan. Mae ei safle wedi ei orchuddio gan garneddau

eang. Mae gweddiUion teml fechan, yn amser Eameses
Fawr, yn hynod am fod ynddynt ddeg os nid deuddeg

obelish (Wi]kinson, Herodot. ii. 254). Yr oedd yr oreu

o'r ohelishs yn ddeg troedfedd ar hugain o hyd, y pen heb
ei dori, a'r cerfiadwaith heb ei anmharu. Yr oeddynt oll

wedi eu gorchuddio âg ysgrifeniadau arwyddlunioî. Yn
mhhth y priddfeini geUir yn eglur ganfod adeiladau o

briddfeini, canys ceir y priddfeini yn y man y cawsant
eu gosod. Yr oedd olion pridd-lestri, fodd bynag, yn
hynod iawn

;
ystenau o'r ffurf henafol oeddynt aneirif,

ac oU wedi eu drylUo yn ddarnau {Narrative of Missimi

of Inquiry, 99). Mae anghyfanedd-dra presenol Zoan
yn dangos pa mor gyflawn mae y prophwydoliaethau
mewn perthynas iddi wedi cael eu cyflawni (Ezec. xxx.

14; Esa. xix. 11 ; xxx. 4).

ZO'AE,, tref ar y dehau i'r Môr Marw, a'r hon elwid
yn yr hen amser yn Bela. Ymddengys nad ydoedd yn
mhell iawn oddiwrth Sodom (Gen. xix. 15, 20, 23), a'i

bod, fel hithau, wedi cael ei thyngedu i gael ei dinystrio

;

ond arbed-wyd hi trwy eiriolaeth Lot, fel lle y gallai íFoi

iddi. Gorweddai, mae'n debygol, ar y tu dwyreiniol i'r

Môr Marw, tua'i ben deheuol, yn y rhan hono o'r wlad a
ddaeth wedi hyn i fod yn diriogaeth Moab. Souir am
dani fel y pwynt mwyaf pellenig o'r olygfa a gafodd
Moses oddiar ben Pisgah (Deut. xxxiv. 1, 3). Ni ddy-
wedir mewn un man o'r H. D. ei bod yn perthyn i'r

Israeliaid, ond siaredir am dani yn ymddangosiadol fel

yn perthyn i Moab (Esa. xv. 5 ; Jer. xlviii. 34).

ZO'BAH. [Aeam.]
Z0'IIAH, dinas yn rhandir Judah (Jos. xv. 33), ond a

roddwyd i fynu ar ol hyny i Iwyth Dan (xix. 41). Hi
ydoedd Ue genedigol Samson, ac nid ydoedd yn mhell o
Estaol (Barn. xiii. 2, 24, 25 ; xvi. 31). Yr oedd yn un
o'r dinasoedd a gadarnhaodd Jeroboam (2 Cron. xi. 10).

Z0I10'BABEL, arweinydd yr luddewon y rhai, trwy
genad Cyrus, a ddychwelasant o gaethiwed Babilon i'w

gwlad eu hunain (Ezra ii. 1, 2). Yr oedd yn ddisgynedig
mewn llinell uniongyrchol oddiwrth Dafydd, gan ei fod

yn wyr i Jehoiacim brenin Judah (2 Bren. xxiv. 8 ; 1 Cron.
iii. 16-19), a hanai felly o deulu breninol ; ond cafodd ei

eni yn Babilon (Matt. i. 12). Yr oedd yn un o gyn-
deidau y Forwyn Fair, a'i gwr Joseph, er trwy wahanol
linellau (Matt. i. 12 ; Luc iii. 27). Gelwir ef hefyd ' Ses-

bassar penaeth Judah,' a dywedir iddo gael ei wneud yn
Uywodraethwr gan Cyrus (Ezra i. 8, 11 ; v. 14, 16).

Efallai mai ei enw luddewig oedd y nalll, a'i un Babilonig
oedd y Uall.



TAFLEN (YN OL TEEFN YR EGWYDDOE)
O'E

ENWAÜ PRIODOL YN YR HEN DESTAMENT A'R NEWYDD,
GYD AG ySTYB NEÜ ABWYDDOCAD Y GEIBIAU YN EU lEITHOEDD GWBEIDDIOL.

AARON, dysgawdwr, neu goruchel.

Abadoii, y dinystrydd.

Abagtha, tad y gwinwryf.
Abana, wedi ei wneud o geryg, adeilad.

Abarim, mynedfeydd, neu fynedwyr.
Abda, gwas, neu wasauaeth.
Abdi, efe yw fy ngwas.
Abdiel, gwas Duw.
Abdiel, Duw fy nhad.

Abdon, gwas, neu gwmwl bam.
Abed-nego, gwas goleuni.

Abel, gwagedd, anadl, tarth.

Abel (dinas), galaru.

Abel- beth-maacliali, galar i dy Maachah.
Abel-maim, galar dyfroedd.

Abel-meholah, galar gwendid neu aiìechyd.

Abel-mizraim, galar yr Aiphtiaid.

Abel-sittim, galar drain.

Abez, wy, neu leidiog.

Abi, fy nhad.
Abiah, yr Arglwydd yw fy nhad.
Abi-albon, tad mwyaf gwybodus.
Abiam, tad y môr.
Abiathar, tad rhagorol.

Abib, ffrwythau gleision, neu dywysenau yd.
Abidah, tad gwybodaeth.
Abidan, tad bam.
Abiezer, tad help.

Abigail, gorfoledd tad.

Abihael, tad nerth.

Abihu, efe yw fy nhad.
Abijah, yr Arglwydd yw fy nhad.
Abijam, tad y môr.
Abilene, tad galar.

Abimael, tad wedi ei ddanfon gan Dduw.
Abinadab, tad ewyllysgarwch.
Abinoab, tad prydferthwch.

Abinim, tad uchel.

Abisag, anwybodaeth tad.

Abisui, anrlieg fy nhad.
Abisalom, tad heddwch.
Abisua, tad iachawdwriaeth.
Abisur, tad y mur, neu dad uniondeb.
Abital, tad y gwlith.

Abitu, tad liaioni.

Abiud, tad moliant.

Abner, tad goleuni.

Abrani, tad uchel.

Abraliam, tad tyrfa fawr.

Absalom, tad heddwch.
Accad, Ilestr, ysten, neu loewder.

Accho, yu agos, neu wasgedig ynghyd.
Aceldama, maes y gwaed.
Acwila, eryr.

Achaia, gofid, neu alar.

Achaicus, brodor o Achaia.

Achan, ncu Achar, yr hwn a ofídia.

Aclibor, Uygoden ffrengig, neu yn amgynwys flynon.

Acliiin, yn parotoi, neu ddial.

Achis, fel hyn y mae, neu sut mae hyn?
Aclior, gofìd.

Aclisa, wedi ei addurno
;
yn rhwygo y Uen.

Achsaph, gwenwyn, ystrywiau.

Achzib, celwyddwr, celwydd, neu a red.

Adadah, tyst y gynulleidfa.

Adah, cynuUeidfa.

Adai, fy nhyst, addumedig, ysglyfaeth,

Adaiah, tyst yr Arglwydd.
Adaliah, uu yn tynu dwfr.

Adda, dyn priddog, coch.

Adamah, pridd coch, ncu waedlyd.

Adami, fy nyn, coch, priddog, dynoL
Adar, uchel, neu enwog.
Adbeel, niwl, cwmwl Duw.
Adiel, tyst yr Arglwydd.
Adin, addurnedig, plesergar, moethns.
Adithaim, cynuUeidfaoedd, tyEtiolaethan.

Adlai, fy nhyst, fy addum.
Admah, priddog, coch, neu waedlyd.
Admatha, cwmwl angeu, tarth marwol.
Adnah, gorphwysfa, neu dystiolaeth dragywyddol.

Adon, sylfaen, gwaelod, yr Arglwydd.
Adoniah, yr Arglwydd yw fy meistr.

Adoni-bezec, mellteu yr Arglwydd, neu Arglwydd y
feUten.

Adonicam, yr Arglwydd a ddyrchefir.

Adouiram, fy Arglwydd sydd oruchaf, neu Arglwydd
nerth a dyrchafiad.

Adoni-zedec, cyfìawnder yr Arglwydd.
Adoram, eu prydferthwch, eu gallu.

Adoraim, nerth y môr.

Adramelecb, mantell, gogoniant, gwychder, nen alln

brenin.

Adramytium, llys angeu.

Adulam, eu tystiolaeth, eu hysglyfaeth, neu eu

haddurn.
Afen, anwiredd, gorfodaeth, cyfoetb.

Agabus, locust, gwledd y tad.

Agag, nen, Uawr.
Agar, gwel Hagar.
Agrippa, un yn achosi poen mawr ar ei enedigaeth.

Agur, estron, wedi casglu ynghyd.
Ahab, ewythr, neu frawd tad.

Ahafah, hanfod, neu genedlaeth.

Ahasferus, tywysog, pen, ncu benaeth.

Ahaz, un a gymera ac a feddiana.

Ahaziali, gafaeliad, gweledigaeth yr Arglwydd.
Ahiah, brawd yr Arglwydd.
Ahicíim, brawd a gyfyd i fyuu.

Ahiezer, brawd cymhorth.
Ahihub, brawd daioni.

Ahijah, yr un ystyr ag Ahìah.
Ahilud, brawd wedi ei eni.

Ahimaaz, brawd y cynghor.
Ahimau, brawd y ddeheulaw.
Ahimelec, fy mrawd sydd frenin.

Ahimoth, brawd angeu.
Ahinoam, prydferthwch y brawd, neu brydferthwch

symudiad.
Ahio, ei frawd, ei frodyr.

Aliira, brawd anwiredd, neu frawd y bugail.

Ahisamac, brawd cryfdcr.

Aliisar, brawd tywysog, neu frawd cân.

Ahitophel, brawd dinystr neu íTolineh.

Ahilud, brawd moliant.

Ahlab, yr hyn sydd laethog neu fras.

Aholab, ei dabernacl, ei babell.

Aboliab, pabell neu dabernacl y tad.

Aholibah, fy mhabell a fy nhabernacl ynddi hi.

Aholibama, fy nhabernacl a ddyrchefir.

Ai, neu Hai, neu Aiath, talp, neu grug.

Ajalon, cadwyn, cadernid, neu garw.
Alamelec, Duw sydd frenin.

Aleluia, molwch yr Arglwydd.
Alexander, un sydd yn cynorthwyo dynion.

Almodad, mesur Duw.
Alon, derwen, cadam.
Alon-bacuth, derwen wylo.

Alpbens, mil, dysgedig, penacth.

Amah, neu Ami, fy mhobl.

Amalec, pobl yn llyfu i fynu.

Amana, uniondeb a gwirionedd.

Amariah, medd yr Arglwydd, neu arddercliogrwyd'l

yr Arglwydd.
Amaza, yn arbed y bobl.

Amaziah, nerth yr Arglwydd.
Amminadib, fy nihobl sydd haelionns.

Ammihud, pobl moliant.

Ammisadai, pobl yr Hollalluog, yr Hollalluog sydd
gyda mi.

Ammon, pobl, mab fy mhobl.

Amnon, fTyddlon a chywir, neu athraw.

Amon, fiFyddlon, cywir.

Amonte, chwerw, gwrthryfelwr, baldorddwr.

Amos, yn llwytho, pwysig.

Amoz, cryf, nerthol.

Amplias, mawr, eang.

Amram, pobl ddyrchafedig, eu hysgubau, neu en
dyrneidiau o yd.

Amraphel, un yn son am ddirgelion.

Anab, un yn atteb, neu yn gystuddiedig.

Anac, gwddf-doreh, neu addum.
Anamelec, atteb, cân y brenin a'r cynghor.

Ananias, cwmwl yr Arglwydd.

Anathoth, atteb, cân, neu dlodi.

Andreas, dyn cryf a gryraus.

Andronicus, dyn yn rhagori ar eraiU.

Aner, atteb, cân, cystudd.

Anghrist, gwrthwynebydd i Grist.

Anna, grasol, neu un yn rhoddi.

Annas, un yn atteb.

Antiochia, cyflym fel cerbyd.

Antipas, dros neu yn erbyn pawb.

Antipatris, dros neu yn erbyn y tad.

Apeles, toriad allan, neu ddidoîiad.

Aphec, ffrwd wyllt.

Apolonia, dinystr, colledigaeth.

Apolos, un yn dinystrio, neu yn difrodi.

Apolyon, un yn Uwyr ddifetha.

Apphia, íFrwythlon, toraethol.

Ar, defi"roi, dynoethi.

Arabia, hwyr, gwyllt, ac anghyfanedd.

Arafnah, arch, cân, Uef orfoleddus.

Aram, uchder, gorwychder, neu un a dwylla, uen eu

melldith.

Ararat, melldith cryndod.

Arba, dinas y pedwar.

Archelaus, tywysog y bobl.

Archippus, penaetli yr ystablau.

Arcturus, casglu ynghyd.

Ard, un a orchymyn, neu yr hwn a ddisgyn.

Areli, goleuni neu weledigaeth Duw.
\ Areopagus, bryn Mais.

74
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Aretas, hyfryd neu rinweddol.

Argob, tywarcheii, neu dir hras.

Ariel, allor, goleuui, neu lew l)uw.

Arimathea, llew marw i'r Arglwydd.

Arioc, hir, mawr, tal.

Aristarchus, tywysog da, neu y tywysog goreu.

Arlstobulus, cynghorwr ila.

Armagedon, mynydd yr efengyl, neu Megido.

Arnon, Uawenychu. Hamu o lawenydd.

Aroer, crug, tamarislc.

Aipad, goleuni prynedigaeth.

Arpliaxad, un a iacha.

Artaxerxes, dystawrwydd goleuni.

Artemas, iach, difeth.

Asa, meddyg, neu wellhad.

Asahel, gweithiau neu greadur Duw.
Asaiah, yr Arglwydd a weithiodd.

Asaph, un a ymgynull.

Ascelon, pwys clorian, neu dàn gwaradwydd,
Ascenaz, tân a ymdaena.
Asdod, dyferiad, tueddiad, Uadrad.

Asenath, perygl, neu anfTawd.

Ascr, dedwyddwch.
Asgad, byddin gref, cadernid ffawd, neu lu ladron.

Asia, lleidiog, mignenog.
Asima, drwgweithred, scfyllfa.

Asnapper, annedwyddwch, neu ychwanegiad perygl.

Assir, carcharor, llyffetheiriog.

Assos, yn dynesu, dyfod yn agos at.

Astoreth, deadelloedd, deí'aid, neu gyfoeth.

Asur, yr hwn sydd ddedwydd, a rodia, ac a edrych.

Asyncritus, digymhar.
Atad, draenen.

Athaliah, cUwaer yr Arglwydd.
Attalia, a gynydda neu a ddenfyn.

Augustus, wedi cynyddu, ychwanegu.
Azariah, yr hwn a wrendy yr Arglwydd.
Aznoth-tahor, clustiau Tabor, neu glustiau purdeb,

neu edifeirwch.

Azotas, yr un ystyr ag Asdod.

Azur, yr hwn a gynorthwya, neu a gynorthwyir.

BAAL, yr hwn a lywodraetha ac a ddarostynga.
Baalah, eilun, neu yr hon a lywodraethir ac a

ddarostyngir, gwraig.

Baal-berith, eilun y cyfamod.
Baal-gad, eilun ffawd, neu ddedwyddwch.
Baal-hamon, yr hwn a Iywodraetha goron.
Baal-hermon, meddianydd dinystr, neu beth mell-

digedig.

Baali, fy eilun, neu arglwydd arnaf fî.

Baalim, eilunod, meistri, gau dduwiau.
Baalis, Ilaweuyclm, neu arglwydd balch.
Baal-meon, eilun, neu feistr y ty.

Baal-peor, meistr yr agoriad.

Baal-perasim, duw y rhaniadau.
Baal-selissa, y duw a lywydda ar dri, neu y trydydd

eilnn.

Baal-tamar, meistr y balmwydden.
Baal-sehub, duw y gylionen.

Baal-sephon, eilun, neu feddiant o'r gogledd; cudd-
iedig, dirgel.

' Baanah, yn yr atteb, mewn cystudd.
Baasa, yr hwn a geisia ac a ddifroda.
Babel, annrhefn, cymysgedd.
Bahilon, gwel Babel.

Baca, morwydden.
Bahurim, dewisiad, rhyfelgar, dewr.
Bajith, ty.

Balaara, dihenydd y bobl.
Ealac, yr hwn a ddifroda, neu a ddinystra.
Bamah, esgyndir, uehelfan.
Barabbas, mab cywilydd.
Barachel, yr hwn a ymostwng ger bron Duw.
Barachias, yr un ystyr a Barachel.
Barac, taran, neu yn ofer.

Bar-iesu, mab lesu neu Jusua.
Bar-jonah, mab Jonah, neu golomen.
Barnabas, mab y prophwyd, neu ddiddanwch.
Barsabas, mab dychweliad, raab gorphwysfa.
Bartboleraeus, mab yn dal y dyfroedd yn ei law.

Bartimeus, mab yr anrhydeddus.

Baruch, yr hwn sydd fendigedig.

Barzilai, mab dirmyg.

Basan, yn y dant, neu ifori.

Basemath, perarogledig ; anrhefn angcu, neu mewn
anghyfanedd-dra.

Bathsebah, y seithfed ferch, nen ferch gorddigonedd.

Beca, hanner sicl.

Bedad, wrtho ei hun, yn unig;

Bedan, yn ol barn.

Beer, ffynon.

Beer-lahai-roi, ffynon yr hwn sydd yn byw ao yn fy

nghanfod i.

Beer-seba, ffynon y llw.

Bel, hen, neu ddim.

Belesassar, yr hwn sydd yn tr^'sori trysor yn y dirgel.

Belial, drygionus, o ddim cyfrif.

Belsassar, meistr y trysor.

Benaiah, mab yr Arglwydd.

Ben-ami, mab fy mhobl.

Benhadad, mab Hadad, neu swn.

Benjamin, mab y ddeheulaw.

Benoni, mab fy ngofìd, neu boen.

Beor, Ilosgi, Ifol, gwallgof.

Beracah, bendith, plygu y glin.

Bereah, trwm, pwysig.

Berith, cyfamod.

Bernice, un a ddug fuddugoliaeth.

Besor, newydd da, neu ymgnawdoliad.

Betah, hyder.

Bethabara, ty mynedfa.

Beth-afen, ty anwiredd, gofîd.

Bethania, ty cân, neu gystudd.

Beth-berei, ty fy Nghreawdwr, ty fy ieohyd.

Beth-car, ty yr oen.

Beth-dagon, ty yd.

Beth-diblathaim, ty ffigys sychion.

Bethel, ty Duw.
Bether, rhaniad, neu yn y prawf.

Bethcsda, ty tosturi, neu drugaredd.

Beth-esel, ty cymydog.
Beth-gamul, ty tsJedigaeth.

Beth-haccerem, ty y wiuUan.

Beth-horon, ty digofaint.

Beth-lehem, ty bara.

Beth-peor, ty agoriad.

Bethphage, ty y genaa.

Bethsaida, ty y ffrwythau, neu ymborth, neu rwydau.

Beth-san, ty y dant.

Beth-semes, ty yr haul.

Bethuel, raaboliad Duw.
Beulah, wedi priodi.

Besaleet, yn nghysgod Duw.
Besec, mellten, neu mewn cadwynau.
Bicri, cyntaf-anedig, blaen-ffrwythau.

Bidcar, mewn edifeirwch neu boen Ilym.

Bigthan, yn y wasg.
Bildad, hen gyfeillgarwoh, hen symudiad.
Bilbab, un yn hen, neu hurt.

Birsa, mewn drwg, neu fab yn gweled.
Bithia, mcrch yr Arglwydd.
Bithron, rhaniad, neu o ddigofaint.

Bithynia, chwidr-ruthriad.

Blastus, a flagura, ac a ddug ffrwyth:

Boanerges, meibion y daran.

Boaz, neu Booz, mewu uerth.

Bocim, Ile wylo.

Boses, Ilaid, mignen.
Bosrah, mewn cystudd neu gyfyngder.
Bul, henaint, yn darfod.

Bus, dirmygedig, neu ysbeiliedig.

Busi, fy nirmyg.

CABUL, anfoddlonawl, neu frwnt.

Cabseel, cynulleidfa Duw.
Cades, santaidd, santeiddrwydd.
Cades-barnea, santeiddrwydd y mab anwastad.
Caiaphas, yr hwn a gais yn ddiwyd; un a chwyda.
Cain, meddiant, neu yn cael ei fcddianu.
Cainan, meddianydd, neu brynwr.
Calah, ffafriol, cyíleusdra.

CA

Caleol, un a factha, a dreulia, ao a gynnal y cyfan.

Caldea, megis diaflaid, neu fcl yspeilwyr.

Caleb, ci, brân, basged.

Caleh-ephratah, gwel Ephratah.

Calfari, lle y benglog.

Calneh, ein cyflawniad, neu ei hun yn gyfangwbl.

Camon, ei adgyfodiad.

Cana, sel, eiddigedd, neu feddiant.

Canaan, marsiandwr, masnachwr, ueu a ddarostwng

ao a orohfyga.

Candace, yr hon a fedda edifeirwch.

Capernaum, maes edifeirwch, neu ddinas oysur.

Caphtor, cylch, bwcl, Uaw.

Cappadocia, yr un a Caphtor.

Careas, gorohudd oen.

Carchemis, oen, fel ei cymerir ymaith, neu ei tynir

yn ol.

Carmel, oen enwaededig, cynhauaf, Ilawu ty wysenau.

Carrai, fy ngwinllan, neu oen y dyfroedd.

Carpus, ffrwyth, neu ffrwythlon.

Carran, canu, neu alw yn uchel.

Casiphia, arian, cybydd-dod.

Cebar, nerth.

Cedar, tywyllwch, galar.

Cedemah, dwyreiniol.

Cedemoth, hynafiaeth, henaint.

Cedorlaomer, cryndeb, ysgub.

Cedron, du neu drist.

Ceilah, yr hon a riina, neu a dyr.

Cemariaid, enw offeiriaid Baal.

Cemos, dal, gorlyfnu, neu gymeryd ymaith.

Cemuel, Duw a adgyfododd.

Cenania, parotoad, ueu dueddiad, neu nerth yr Ar-

glwydd.
Cenas, y nyth hon, y galarnad hwn.
Cenchrea, ffa bychain.

Cenitiaid, meddiant, neu bryniad.

Cephas, craig, neu gareg,

Ceren-happuo, coru, neu blentyn prydferthwoh.

Cerethiaid, yr hwn dyr, neu ddarnio ffwrdd.

Cerioth, y dinasoedd, y galwedigaethau.

Cerith, tori, trywanu, Iladd.

Cesar, enw a gymhwysir at y rhai a dynir o'r groth.

Cesed, megis diafol, neu ddinystrydd ; neu fel un

bron neu deth.

Cesia, arwynehedd, ongl ; cassia.

Cesis, diwedd, terfyn.

Ceturah, yr hwn a bair i'r arogl-darth fygu.

Cibroth-hattaafah, beddau blys.

Cidron, tywyllwch, tywyll.

Ciliab, cyfan-gwbledd, neu berffeithrwydd y tad.

Cilicia, yr hyn a dreigla neu a ddadymchwel.
Cilion, gorphenedig, cyílawn, pcrffaith.

Cilmad, megis yn dysgu, neu yn derbyn dysg.

Cimham, fel y nhwy, tebyg iddyut.

Cios, agored, neu agoriad.

Cir, dinas, mur, neu gyfarfod.

Cir-hareseth, dinas yr hau'

Ciriath, dinas, galwedigaeth, gwers.

Ciriathaim, y ddwy ddiuas, y galwedigaethau, y cyf-

arfodydd.

Ciriath-arba, dinas pedwar.
Ciriath-arim, dinas y sawl wyliant.

Ciriath-baal, dinas Baal.

Ciriath-jearim, dinas y coedydd.

Ciriath-sannah, dinas gelyniaeth.

Cis, oaled, anhawdd
;
gwellt neu ebran.

Cisleu, byrbwylUIra, hyder.

Cittiaid, y rhai a friwiant ; neu aur, ueu liwiad.

Cittim, y rhai sydd yn briwio.

Clauda, llais galarus.

Claudia, cloff.

Clement, addfwyn, da, trugarog.

Cleophas, yr hoU ogoniant.

Cloe, Ilysieuyn gwyrddlas.
Cohatli, cynuUeidfa, crychiii.

Colosse, coshedigaeth, cerydd.

Coniah, nerth yr Arglwydd.
Corah, moel, rhcwedig, iiiaidd.

Corazin, y dirgelwch.

Corinth, yr hwn a ddigonir, neu brydferthwch, neu
addurn.

Coruelius, o gorn.

Cosbi, neu Cozbi, celwyddwr, neu fel yn Ilithro ymaith.
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Crescens, yn tyfu, yn cynydda.

Crete, cnawdoi.

Crispus, crychcdig.

Cus, KthiopiaiiI, du.

Cusa, y gweledydd neu y prophwyd.

Cusan-risathaini, tywyllwch auwiieddau.

Cusi, yr un.

Cyprus, teg, neu degwch.

Cyrene, mur, oerni, neu lawr.

Cyrenius, yr hwn a Iywodraetha.

Cyrus, megis yn anedwydd, neu fel etifedd.

D

D.\BBASETH, yn Uifeirio o fêl.

Daberath, g.iir, peth, neu wenynen; darostyng-

edig, ufudd.

Dafydd, caradwy, anwyl.

Dagon, yd, neu bysgodyn.

Dalmanutha, dwfr-lestr, neu gangen.

Dalmatia, lampau twyllodrus, dysgleirdeb gwag.

Damaris, dynes fechan.

Damascus, sach Uawn o waed.

Dan, barn, neu yr hwn a farna.

Daniel, barn Duw.
Dara, cenedlaeth, neu dy y bugail, neu y cydymaith.

Darius, yr hwn a'i hyffordda ei hun.

Dathan, cyfreithiau neu ddefodau.

Deborah, gair, peth, neu wenynen.

Dedan, eu brunau, neu gyfeiUgarwch.

Dedaniaid, disgynyddion Dedan.

Delilah, tlawd, bychan.

Demas, poblogaidd.

Demetrius, perthynol i yd.

Derbe, colyn.

Deuel, gwybodaeth o Dduw.
Diana, Ilewyrchus, perffaith.

Dibon, digonedd o wybodaeth.

Dibon-gad, digonedd o feibion dedwydd a grymus.
Didymus, gefaiU, neu ddyblyg.

Diraon, Ue mae yn goch.

Dinah, barn, neu yr hwn sydd yn barnu.

Dinhahah, hi a rydd farn.

Dionysius, wedi ei gyffwrdd yn ddwyfol.

Diotrephes, wcdi ei faethu gan Jupiter.

Doeg, yr hwn a weithreda gyd âg anhawsder.

Dor, cenedlaeth, neu drigfan.

Dorcas, iwrches.

Dothan, y gyfraith, neu arferiad.

Drusila, wedi ei wlychu gan y gwlith.

Dumah, dystawrwydd, neu debygolrwydd. •

Durah, yr un a Dor.

EBAL, crugyn, oasgliad o henaiut, tclpyn a

wasgar.

Ebed, gwas, neu lafurwr.

Ebed-raelec, gwas y brenin.

Eben-ezer, careg cymhorth.

Eber, un a basa, ncu ddigofaint.

Ebiasaph, tad a gasgl ynghyd, neu a yohwauega.
Ecron, diffrwythder, wedi ei rwygo ffwrdd.

Ed, tyst.

Eden, pleser, neu hyfrydwch.

Edom, coch, priddog, ueu waedlyd.

Edrei, talp mawr iawn, neu gwmwl.
Efa, byw, bywiocaol.

E£iI-merodach, ynfydyn MerodacU
;
yr ynfyd a fal

yn chwerw.
Egla, anner, cerbyd, crwn.
Eglaira, dyferion y môr.
Eglon, yr un ag Êgla.

Eliud, yr hwn sydd yn canmol.

Elah, derwen, melldith, cara-dystiolaeth.

Elam, gwr ifanc, morwyn.
Elath, hydd, nerth, derwen.

El-beth-el, Duw Bethel.

Eleanah, Duw yr eìddigeddus, neu goron Duw.
Eldad, ffafredig gan Dduw, cariad Duw.
Eloíileh, pocth-offrwm Duw.
EIeazar, lielp Duw, Ilys Duw.

EI-elohe-lRrael, Duw, Duw Israel.

Elhanani, gras, rhodd, trugaredd Duw.
EIi, offrymu, neu ddyrchafu fynu.

Eli, Eli, fy Nuw, fy Nuw.
Eliab, Duw yw fy nhad, neu Ddnw y tad.

Eliada, gwybodaeth o Dduw.
Eliacira, adgyfodiad Duw.
Eliam, pobl Dduw.
Elias, Duw yr Arglwydd, yr Arglwydd cadani.

Elica, pelican Duw.
Elim, yr hyrddod, y cryfion, neu y byohod.

Elimelec, fy Nnw sydd frenin.

Elioenai, tuag atto ef y mae fy llygaid, neu tnag atto

ef y mae fy ffynonau.

Eliphalet, Duw gwaredigaeth.
Eliphas, ymdrech Duw.
Elisabeth, IIw Duw.
Eliseus, iachawdwriaeth Duw.
Eliseus, Duw yw, Oen Dnw, Duw a rydd help.

Elisama, Duw yn gwrando.
Eliseba, gwel Elisabeth.

Elisua, Duw yw fy iachawdwriaeth.

Elisur, Duw yw fy nerth, fy nghraig, neu graig Duw.
Elmodam, Duw y mesur.

Elnathan, Duw a roddodd, neu rodd Duw.
Elon, derwen, gallt, neu gryf.

EIul, cri, neu uchel gri.

Elusai, Duw yw fy nerth.

Elymas, swynwr.
Emimiaid, ofnau dychrynfeydd, arswydus, neu bobl.

Emraaus, pobl ddirraygedig, neu ddinod.

Emraor, asyn.

En-dor, ffynon, Ilygad oenedliad, neu' drigfan.

Enoas, canmoladwy.
En-eglaim, Ilygad y Uoi.

En-gedi, Uygad yr afr, neu ddedwyddwoh.
En-mispat, ffj'non bam.
Enoc, cyflwynedig, neu ddisgybledig.

Enon, cwmwl, neu dalp o dywyllwch.
Enos, marwol ddyn, sal, wedi anobeithio yn ei gylch,

anghofus.

En-rogel, ffynon y panwr.
En-semes, ffynon neu Iygad yr haul.

Epaphras, wedi ei guddio âg ewyn.
Epaphroditus, hyfryd, glandeg.

Epenetus, canmoladwy, teilwng o ganmoliaeth.

Ephah, blinderog.

Ephes-dammim, cyfran, neu ddyferiad gwaed.
Ephesus, dymunìad.
Ephphatha, ymagor.
Ephraira, yr hwn a ddug ffrwyth.

Ephratah, Ephrath, digonedd, neu ddwyn ffrwyth.

Ephron, Ilwch.

Epicureaid, yr hwn a rydd gymhorth.
Er, gwyliadwriaeth, neu elyn.

Erastus, cariadus.

Erec, hyd, iechyd, nen foddion meddygol.

Esaiah, iachawdwriaeth yr Arglwydd.
Esar-hadon, a derfyna y pwnc.
Esau, yr hwn a weithreda, neu a orphena.

Es-baal, tad yr cilun.

Escol, swp rawuwin.

Esec, ymrafael.

Estaol, dynes gref, nerthol.

Esteraoa, mynwes dyncs.

Esti, yn agos i mi, neu yr hwn a wahana.

Esrom, picell gorfoledd, rhaniad y gân.

Esther, dirgel, cuddiedig.

Etam, eu baderyn, neu eu gorchndd.

Etham, eu nerth, eu harwydd.

Ethan, cryf, neu rodd yr ynys.

Ethanim, cryf, gwrol.

Ethbaal, tuag at yr eilun, neu gyda Baal, yr hwn a
Iywodraetha.

Ethiopia, duwch, gwres.

Eubulus, doetb, cynghorwr da.

Eunice, buddugoliaeth dda.

Euodias, arogl per.

Euphrates, a wiia yn ffrwythlon.

Eutyehus, dcdwydd, ffodus.

Ezeciel, nerth Duw.
Ezel, myned allan, neu gerdded.

Ezion-geber, ooed y dyn.

Ezra, help, neu Iys.

FA

FASNI, yr ail.

Fasti, a yf ; nen cdau.

Fophsi, dernyn, lleifaad.

FP

FFELIX, dedwydd, Ilwyddianuí.

Ffcstus, gwledd, gwyl.

Ffortunatns, fibdos.

Ot

GAAL, dirmyg, ncu ffîeidd-dra.

Gaas, tyrahestl, cyffroad.

Gabbatha, uchel, dyrchafedig.

Gabricl, Duw yw fy nerth.

Gad, tyrfa neu lu, dedwydd.
Gddareniad, amgylchedig, muriedig.

Gadi, fy nodwyddwch.
Gadiel, gafr Duw.
Gaius, arglwydd, dyn priddog.

Galatia, gwyn, IIiw Ilaeth.

Galeed, crugyn tystiolaeth.

Galilea, olwyn, tro, carnedd.

Galira, y rhai a grugiant, y rhai a guddiaut.

Galio, yr hwn a sugna, neu a fydd byw ar laeth.

Garaaliel, taledigaeth Duw.
Gammadiaid, a arwyddant goraohaid, milwyr wedi eu

gosod yn nhyrau Tyrus.

Garizim, torwyr.

Gatam, eu brefiad.

Gath, gwryf.

Gath-rimmon, y gwiyf dyrchafedig.

Gaza, cryf, neu afr.

Geba, bryn, neu gwpan.
Gebal, flän, neu derfyn.

Gebim, oeiliogod y rhedyn, neu uchder.

Gedaliab, Duw yw fy mawredd.
Gehazi, dyffryn gweledigaeth.

Gemariah, cyflawniad yr Arglwydd.

Gennesaret, gardd y tywysog.

Genubath, Iladrad, yspeiliad.

Gera, pererindod, brwydr, ymrafael.

Gerah, yr ugeinfed ran o sicl.

Gerar, gwel Gera.

Gergeseniaid, y rhai a ddeuant o bererindod, ncu
ffoedigaeth.

Gersom, dyeithr yma.
Gerson, ei alltudiad, neu newidiad pererindod.

Gesur, golwg ar y dyffryn.

Gether, dyffryn prawf.

Gethsemaneh, dyffryn bras iawn.

Giah, arwain, tyuu allan, oynyrohu.

Gibeah, bryn.

Gibeon, bryn, cwpan, neu dderohafiad anwiredd.

Gideon, yr hwn a ysiga ac a dyr, neu doriad anwiredd.

Gideoni, yr un a Gideon.

Gihon, dyffryn gras.

Gilboa, chwyldroadymchwiliad.
Gilead, crugyn y dystiolaeth.

Gilgal, olwyn, tro, camedd.
Giloh, yr hwn sydd yn Ilawenhan, yr hwn a ddym-

ehwel.

Girgasiad, yr hwn a ddyohwel o bereríndod.

Gittiaid, gwinwryf.

Gob, pydew, neu geilog y rhedyn.

Gog, nen, neu orchudd.

Gnlau, raynedfa, chwyldroad, neu garnedd.

Golgotlia, pentwr o benglogau.

Goliath, mynedfa, ohwyldroad, camedd.
Gomer, gorphen, cyflawn.

Gomorrah, pobl wrthryfelgar.

Gosen, yn agoshau, yn dyfod yn agos.

Gozan, cryf, porfa, yr hwn a í'aetha y corph.

Gur, anifail ifano.

H

HABACTJC, yr hwn a gofleidia, neu gydymwr.
Hacaliah, yr hwn a ddysgwyl wrth yr Arglwydd.
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Haoilah, fy ngobaith sydd ynddi.

Hadad, gorfoledd, swn, twrf.

Hadadcser, prydferthwch cymhorth.

Hadadrimmon, cri y gwenithfaen, anuerch y duw

Rimmon.
Hndassah, myrtwydd, neu lawenydd.

Hadoram, eu prydferthwch, neu eu gallo.

Hadrao, pwynt, gorfolcdd tynerwoh.

Hafilah, a ddyoddef boen, a esgor.

Hafoth-jair, y pentrefi a oleuant.

Hagar, dyeithr, neu a ofna.

Haggai, gwledd, uchelwyl.

Haggith, yn llawenhau.

Haleluia, molwoh yr Arglwydd.

Ham, poeth, poethder, llwyd.

Haman, swn, cynhwrf.

Haman-gog, lliaws Gog.

Hamath, digofaint, gwres, neu fur.

Hammedetha, yr hwn a gythrybla y ddeddf.

Hamor, asyn, clai, neu win.

Hamutal, oysgod ei wres.

Hanameel, gras, rhodd Duw.
Hanani, fy ngras, fy nhrugarcdd, neu efe a ddangosodd

i mi drugaredd.

Hananiah, gras, trugarcdd neu rodd yr Arglwydd.

Hannah, grasol, trugarog, yr hwn a rydd.

Hanoo, oyflwynedig.

Hanim, grasol, trugarog.

Haran, gwlad fynyddig.

Haran, gwel Carran.

Harbonah, ei ddinystr, neu ei gleddyf.

Harod, syndod, ofn.

Haroseth, amaetbyddiaeth, dystawrwydd.

Hasael, a wel Duw.
Hasarmafeth, trigle angeu.

Haselelponi, cystudd gwyneb.

Haseroth, pentrefi.

Hasmonah, diwydrwydd, neu gyfrifiad, cenadaeth,

neu anrheg.

Hasor, llys, neu wair.

Hatao, yr hwn a dery.

Heber, un a basa, neu ddigter.

Hebreaid, disgynyddion Heber.

Hcbron, oymdeithas, cyfeillgarwch.

Hegai, neu Hege, myfyrdod, gair, didoliad, neu
ocheneidio yn drwm.

Helam, eu byddin, eu gofid.

Helbon, llaeth, neu frasder.

Heldai, y byd.

Heli, esgyn, neu ddrîngo i fynu.

Heloath-hassurim, maes gwyr cedym.
Heman, eu gofid, neu eu twrf.

Heman, llawer, neu rif niawr.

Hen, gras, Uonyddwoh, neu orphwysfa.

Huphsibah, fy hyfrydwch sydd ynddi.

Hermes, Mercury, ennill, neu noddfa.

Hermogenes, wedi ei genedlu gan Mercury.
Ilermon, anathema, dinystr.

Hercd, gogoniant y croen.

Herodion, oàn Juno.

Hesbon, dyfeisiad, diwydrwydd.
Heth, cryndod, neu ofn.

Hethlon, trigfan arswydus.
Hezeciah, nerth yr Arglwydd.
Hezron, picell Uawenydd.
Hidecel, Uais orasfain, neu swn.
Hiel, Duw sydd yn byw, bywyd Duw.
HíerapoUs, dinas santaidd.

Hifiaid, drwg, drygioni.

Higgaion, myfyrdod, ystyriaeth.

Hilciah, Duw yw fy rhan.

Hilel, yr hwn sydd yn canmol.
Hinnom, dyna nhwy.
Hiram, dyrchafiad bywyd.
Hittiaid, yr hwn a ddryllir, neu a ofna.

Hobab, fiafredig ac anwyledig.
Hobah, cariad, oyfeillgarwch, neu ddirgelwch.
Hoglah, ei wledd, neu ddawns.
Hophni, yr hwn sydd yn cnddio, neu fy nwrn.
Hnr, yr hwn sydd yn mcddwl, neu yn dangos.
Horeb, anialwoh, anghyfanedd, neu ddinystr.
Hor-hagidgad, bryn dedwyddwcli.
Hormah, oyflwynedig i Dduw ; dinystr cyflawn.
Horonaim, digiier, neu gynddeiriogi.

Horoniaid, digofaint, cynddeiriogrwydd, rhyddid.

Hosea, iachawdwr neu ddiogelwch.

Hul, poen, gwendid.

Huldah, y byd.

Hur, rhyddid, gwynedd.
Husai, eu brys, eu cnawdoLrwydd, eu dystawrwydd.

Hussab, tawdd.

Hymeneus, priodasol, neu dduw priodas.

IBHAR, etholiad, neu yr hwn a ddewisir.

Ichabod, pa le mae y gogoniant.

loonium, yr wyf yn dyfod; enw dinas.

Ido, ei law, gaîlu, neu fawl.

Idumea, cooh, priddog, gwaedlyd.

lesu, iachawdwr.

Ifah, anwiredd.

Igdalia, mawredd yr Arglwydd.

Ijon, edrychiad, Uygad, ffynon.

Ilyricum, Uawenydd, gorfoleddu.

Imlah, oyflawnder, neu enwaediad.

Immanuel, Duw gyda ni.

India, mawl, cyfraith.

loan, gras neu drugaredd yr Arglwydd.

lorddonen, afon barn.

Iphedeiab, prynedigaeth yr Arglwydd.
Ira, dinas, gwyliadwriaeth, neu yspail.

Irad, asyn gwyllt, orug o ddisgynfeydd.

Irijah, ofn yr Arglwydd.
Isaac, chwerthiniad.

Isbac, yr hwn sydd wag neu ddysbyddedig.

Isbi-benob, yr hwn a eistedd yn y brophwydoliaeth.

Isboseth, gwr cywilydd.

Iscah, yr hwn a eneinia.

Isoariot, Uofruddiwr.

Ismael, Duw a wrendy.
Israel, yr hwn a Iwydda gyda Duw.
Issachar, gwobrwy neu daîedigaeth.

Ithamar, ynys y balmwydden.
Itheil, arwydd, neu ddyfodiad Duw.
Ithream, rhagoroldeb y bobl.

Iturea, yr hwn sydd yn warchodedig.

luddew, gwel Judab.

JAALAM, yr hwn wahoddir.

Jaasaniah, yr hwn a wrendy yr Arglwydd.
Jabal, yr hwn a lithra ymaith.

Jabboc, ymwaghad, neu wastraflìad.

Jabes, sychder, cuddiad gwyneb, oywilydd.

Jabez, gofid, neu alar.

Jabin, yr hwn a ddeaU.

Jabneel, adeilad Duw.
Jaoin, yr hwn a gadamha neu a wna yn sefydlog.

Jacob, lago, a ddisodla, neu a ddisylfaena.

Jael, yr hwn a esgyn, ueu fyn.

Jafan, yr hwn a dwylla, neu a wna yn alarus.

Jah, y tragywyddol.
Jahas, Jaiiasa, ymrafael.

Jair, Jairus, fy ngoleuni, yr hwn a wasgar oleuni.

Jambres, y môr â'r tlodi.

Janna, Jannes, yr hwn a lefara neu a ettyb.

Japheth, yr hwn a berswadia.

Japhia, yr hwn a oleua, neu a ymddengys.
Jareb, dialydd.

Jared, yr hwn a ddisgyn, neu a lywodraelha.
Jaser, cyfiawn.

Jason, yr hwn a iacha.

Jasur, oymhorth, neu yr hwn a helpa.

Jebus, a sathra dan draed.

Jeconiah, parotoad yr Arglwydd.
Jedidah, anwyl, cariadus.

Jedidiali, caredig gan yr Arglwydd.
Jeduthun, ei gyfraith, neu yr hwn a rydd fawl.

Jegar-sahadutha, crug y tyst.

Jehoahaz, raeddiant yr Arglwydd.
Jeboas, tân yr Arglwydd.
Jehofah, hunan-fodolawl.

Jehofali-jireh, yr Arglwydd a wel, neu a ddarboda.
Jehofah-uissi, yr Arglwydd fy maner.

JË

Jehofah-salom, yr Arglwydd a ddanfono heddwoh.
Jehofah-sammah, yr Arglwydd sydd yma.
Jehofab-tsidfcenu, yr Arglwydd ein cyfiawnder.

Jehoiacin, nerth yr Arglwydd.
Jehoiada, gwybodaeth yr Arglwydd.
Jehoiacim, adgyfodiad, neu gadarnhad yr Arglwydd
Jehonadab, gwel Jonadab.

Jehorara, derohafiad yr Arglwydd.
Jehosaphat, Duw a farn.

Jehu, efe ei hun, neu a fodola.

Jehudijah, raoliant yr Arglwydd.
Jemiraa, teg fel y dydd.

Jephtha, yr hwn a egyr.

Jephunneh, yr hwn a wel.

Jerah, y Uoer neu y mis.

Jeramecl, trugaredd Duw.
Jereraiah, dyrchafiad Duw.
Jericho, ei loer neu fis.

Jerimoth, yr hwn a ofna neu a wrthyd angeu.

Jeroboam, yr hwn a wrtliwyneba y bobl.

Jerubbaal, yr hwn a amddiöyn Baal, neu amddifiynec

Baal ei achos.

Jerubbeseth, amddiffyned eilun anrbefn ei hun.

Jerusa, alltudiedig.

Jerusalem, gweledigaeth heddwoh.

Jeshurun, uniawn neu gyfiawn.

Jesse, bod, neu yr bwn sydd.

Jesui, yr hwn sydd gyfartal, neu wlad wastad.

Jether, yr hwn a ragora.

Jethro, ei ragoriactb, neu ddisgynyddion.

Jetur, trefn, olyniaeth, mynyddig.

Jeus, a ddifeir.

Jezebel, ynys y drigfan.

Jezrahiah, yr Arglwydd sydd yn cyfodi.

Jezreel, had Duw, dysgleirdeb yr Arglwydd.

Joab, tadogaeth, gwirfoddol.

Joah, brawdoliaeth, brawd yr Arglwydd.

Joanna, gras neu rodd yr Arglwydd.

Joas, yr hwn a anobeithia, neu a lysg.

Job, yr hwn a wyla neu a gria.

Jochcbed, gogoneddns, anrhydcddus.

Jocsan, oaled neu anhawdd.

Jootan, bychan, dadl, ymryson.

Joel, yr hwn a ewyllysia nuu a orchyniyn.

Joeser, yr hwn a gynorthwya.

Joha, yr hwn a fywiooa, neu a rydd fywyd.

Johanan, yr hwn sydd haelionus neu drugarog.

Jonadab, yr hwn a weithreda yn ddifrifol.

Jonah, neu Jonas, colomen, neu yr hwn a orthryma,

Jonathan, wedi ei roddi gan Dduw.
Joppa, prydferthwoh neu lendid.

Joran», taflu, dyrchafedig.

Jorim, yr hwn a ddyrohafa yr Arglwydd.

Jose, dyrchafedig, neu yr hwn a faddeu.

Joseph, ychwanegiad, neu gynydd.

Joses, yr un a Jose.

Josua, yr Arglwydd, yr lachawdwr.

Josiah, yr Arglwydd sydd yn Ilosgi, tân yr Arglwydd.

Jotbam, perff'eithrwydd yr Arglwydd.

Jubal, yr hwn a red.

Judah, moliant yr Arglwydd.

Judas, yr un peth.

Julia, mam bluog, blew teg, tyner.

Julius, yr un peth.

Junia, ieucnctyd.

Jupiter, y tad a gynorthwya.

Justüs, cyflawn, ncu uniawn.

LABAN, gwyn, neu briddfaen.

Lachis, raac hi yn rhodio, mae hi yn myned.

Lami, fy mara, neu fy rhyfel.

Lais, Uew.
Lameoh, tlawd, wedi ei ddwyn yn isel.

Laodicea, pobl gyfiawn.

Lapidoth, goleuedig, ncu lampau.

Lazarus, cymhorth Duw.
Leah, blinderog.

Lebbcus, dyn o galon.

Lehabim, fflamau, neu wedi poeth-goohi.

Lehi, asgwrn yr ên.

Lemuel, Duw gyda nhwy, neu gyd âg cf.
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LE

Lefi, yr hwn syild rwym a cliystuddiedig.

Libanus, gwyn, neu arogl-dartli.

Libnali, Libni, gwyn, gwynedd.
Libya, calon y niOr.

Linus, rhwydau.
Lo-ammi, nid fy mhobl.

Lois, gwell.

Lo-rubamah, hcb gafTael tragaredd, heb ei dostorio.

Lot, cuddiedlg, gorchuddiedig.

Lucas, Lucius, Luc, dysglaer wyn,
Lusiffer, yn dwyn goleuni.

Luz, didoliad, ymadawiad.
Lycaonia, bleidd-ast.

Lysanias, yr hyn a ft ffwrdd alar.

Lystra, a ollwng neu wasgar.

M

MAACAH, gwasgu.
Maaseiah, gwasgu y gwaith.

Macliir, addoliad, ymdaflu ar y ddaiar.

Maclipelab, dyblyg.

Magdala, twr, neu fawredd.

Magdalen, neu Magdalene, dyrchafedig, gorwych.

Magog, nen, neu yr hyn a guddia.

Magor-missabib, twr ar bob tu.

Mahalaleel, yr hwn a fawl Duw.
Mahalath, cân beroriaethus.

Mahanaim, dau faes neu fyddinoedd.

Maher-shalal-ha8-baz, yu brysio at yr yspail, yn pry-

suro at yr yspail.

Mair, gwel Miriam.

Malah, gwel Mahalath.
Malon, cân, neu wendid.

Maccedab, addoliad, ymgrymiad.
Malcam, eu brenin.

Malci-suah, fy mrenin sydd iachawdwr.
Malcus, brenin, neu deyrnas.

Mammon, golud.

Mamre, gwrtbryfelgar, ncu ohwerw.
.\Ianaen, cysurwr.

.Manasseh, anghofrwydd, yr hwn a angho&r.
Manoah, gorphwysfa, neu anrheg.

Maon, ty trigfan.

Mara, Slarab, chwerw, chwerwder.
.Marcus, Marc, moesgar, dysglaer.

^[artha, yr hyn a diy yu chwerw.
Masrecah, chwibanu neu chwythu.
Massah, profedigaeth.

Matri, gwlaw neu garcbar.

Mattan, rhodd, neu yr arenau.

Mattathias, rhodd yr Arglwydd.
Matthat, rhodd, neu yr hwn a rydd.

Matthew, wedi ei roddi.

Matthias, gwel Mattathias.

Mazzaroth, y deuddeg arwydd.
Medad, yr bwn a fesur; dwfr cariad.

Medan, barn, deddf, fl'urf.

Media, mesur, gwisg, gorchudd.

Megido, Megidon, ei ffrwyth gwerthfawr.
Mehetobel, mor dda yw Duw.
Mehujael, yr hwn a gyhoedda Dduw.
Melci, fy mrenin, fy nghynghorwr.
Melchisedec, brenin cyfìawnder.

Melita, yn rboddi raêl.

Memphis, trwy y genau.
Memucan, wedi ei dlodi ; neu barotoi, sicr, gwir.
Menahem, cysurwr; yr hwn a'u harwain; parotoad

gwres.

Mene, yr hwn a gyfrif, neu a gyfrifir.

Mephibosetli, allan o'm genaa y daw dirmyg.
Merab, yr hwn a ymladd, neu a ddadleua.
Merari, chwerw, cyfíroi.

Mercurius, areitliiwr, deonglydd.
Merìbah, dadl, ymrafael.

Merib-baal, gwrtliryfel, yr hwn a wrthwyneba Baal.
Merodacb, chwerw, edifeirwch.

Merodach-baladan, yr hwn a gynyroha edifeirwch,
niab angeu.

Merom, enwogrwydd, derchafiadau.
Meros, dirgel, neu deneuwch.
Mesac, yr liwn a dyn yn rymus.
Mesec, yr hivn a dynir yn rymus.

Meselemiah, heddwch neii berfTeithrwydd.

Mesopotamia, rhwng dwy afou.

Measiah, eneiniog.

Metheg-ammah, fFrwyn caethiwed.

Methusael, yr hwn a ofyn angeu.

Methuselah, efe a ddanf^onodd ei angeu.

Micah, tlawd, gostyngedig.

Micaiah, Michaiab, Michael, pwy sydd debyg i Dduw?
Micmas, yr hwn a dery.

Michal, pwy yw yr hwn a fedd y cwbl.

Midian, barn, gwisg, gorohudd.

Migron, ofn, ffarm, ceg.

Milcab, brenines.

Milcom, eu brenin.

Miletum, coch, porphor.

Milo, cyflawnder, gorlawnder.

Minni, wedi ei gyfrif, wedi ei barotoi.

Minnith, yr un ystyr.

Miriam, dyrchafedig, chwerwder y mflr.

Misael, yr hwn y gofynir am dano, neu y rhoddid ei

fenthyg.

Misar, bychan.
Mispah, Mispeh, gwyliwr, anturiaeth.

Misrephoth-maim, llosgiadau y dyfroedd.

Mitylene, purdeb, glanhau, neu wasgu.
Mizraim, blinderau.

Mnason, ymofynydd diwyd, oynghorwr.
Moab, o'i dad.

Moladah, genedigaeth, cenedlaeth.

Molech, neu Moloch, hrenin.

Mordccai, edifeirwch, drylliad chwerw.
Moriah, chwerwder yr Arglwydd.
Moseroth, dysgcidiaeth, disgyblaoth.

Moses, wedi ei dynu o'r dwfr.

Musi, yr hwn a gyffwrdd, neu a dyn yn ol, neu a gy-
mer ymaith.

Myra, yr wyf yn llifo, tywallt allan, wylo.

Mysia, trüseddawl, ffiaidd.

N

NAAMAN, prydferth, hyfryd.

Naason, rhagddweud, amcan-dybied.

Nabal, ynfyd, neu ddisynwyr.

Naboth, geiriau, prophwydoliaethau.

Nadab, rhodd rydd ac ewyllysgar.

Nagge, dysgleirdeb.

Naharai, fy ffioenau, poeth, dig.

Nahas, neidr neu sarph.

Nahor, crug, sych, poeth.

Nahum, cysurwr, edifeiriol.

Nain, prydferthwch, hyfrydlonedd.

Naioth, prydferthion, neu drigfanau.

Naomi, prydferth, hyfryd.

Naphis, yr enaid; yr hwn a orphwys, a adfywia ei

hun, neu a anadla.

Naphtali, a ymdrecba, neu a ymladd.

Narcissus, syndod, pwleidd-dra.

Nathan, j'r hwn a rydd, neu a roddir.

Nathanael, rhodd Dnw.
Nathan-melec, rhodd brenin.

Naum, gwel Nahum.
Nazareth, gwarcbaëedig, blodeuog.

Neapolis, y ddinas newydd.
Nebaioth, geiriau, prophwydoliaethau, ffrwythau.

Nebat, yr hwn a wel.

Nebo, yr hwn a lefara, neu a brophwyda.
Nebuchodonosor, dagrau ac ooheneidiau barn.

Nebuzaradan, ffrwythau neu brophwydoliaethan bam.
Necho, olofî, wedi ei guro.

Nehelamiaid, breuddwydiwr, dyffryn, nant.

Neliemiah, cysur, edifeirwch yr Arglwydd.
Nehusta, neidr, dewin.

Nehustan, o efydd neu gopr.

Ner, Nereus, lamp, neu dir newydd ei wrteithio.
Neri, fy ngoleuni.

Neriah, goleuni ; tir yr Arglwydd.
Nethaneel, gwel Nathanael.
Nethaniab, rhodd yr Arglwydd.
Nethinim, wedi ei roddi neu ei gynyg.
Nibhas, a ffrwythlona, a gynyrcha weledigaeth.
Nicanor, gorchfygwr, buddugoliaethus.
Nicodemus, gwaed gwirion.

NI

Nioolaitiaid, buddugoliaeth y bobl.

Nioopolis, dinas buddugoliaeth.

Niger, du.

Nimrin, llewpard, ohwerwder.
Nimrod, gwrthryfel, yr hwn a lywodraetha.

Nimsi, gwaredigaeth o berygl.

Ninifeh, glandeg, hyfryd.

Nisan, fibedigaeth, neu luman; prawf.

Nisroch, ffoedigaetb, prawf, profedigaeth, tyner, neu
moethus.

No, cyffro, neu wahardd.

Noadiah, tyst, addurn yr Arglwydd.
Noah, yr hwn a gryna neu a sigla. Meroh Zel»-

phehad.

Nob, pregeth, prophwydoliaeth.

Nobah, a gyfarth.

Nod, crwydryn.
Noph, diliau mêl neu ridyll, neu a ddyfera»

Nun, mab, parhaus a thragywyddol.

Nymphas, priodasfercb.

OBADIAH, gwas yr Arglwydd.
Obal, anghyfleusrwydd henaiut.

Obed, gwas.
Obed-edom, oaethwas Edom.
Obil, a wyla, neu yr hwu a haedda alamad.
Ooran, oytbryblydd.

Oded, dal, neu gyfodi i fynu.

Og, teisen, bara wedi ei grasu mewn lludw.

Ohel, pabell, tabernaol, dysgleirdeb.

Olympas, nefol.

Oraar, yr hwn a lefara, neu chwerw.
Omri, ysgub, neu sypyn o yd.

On, poen, grym, anwiredd.
Onan, nerth, cryfder, anwiredd.

Onesimus, euniil-fawr, defnyddiol.

Onesiphorus, yr hwn a ddug eimilL

Ophel, twr, neu le dyrchafedig.

Ophir, lludw.

Ophra, llwch, iwrch ifanc, plwm.
Oreb, cigfran, melus, neu hwyr.
Ornan, a lawenycha.

Orpah, y gwddf neu y siol.

Othni, fy amser, fy awr.
Othniel, awr Duw.
Ozenu, a ymprydia, eu taerineb.

Ozias, nerth oddiwrth yr Arglwydd.

PAARAI, agoriad.

Padan-aram, Syria, par neu ddau, Mesopotamia,
oblegid bod yn gyfleuedig rhwng dwy afon.

Pagiel, rhwystrad Duw.
Palestina, yr hyn sydd guddiedig, dyfredig, neu a
ddug ao a achosa ddinystr.

Palti, gwaredigaeth, ffoedigaeth.

Pamphylia, cenedl wedi ei gwneud i fynu o bob Ilwy th.

Paphos, a ferwa, neu sydd boeth iawn.

Paran, prydferthwch, gogoniant, addurn.

Parbar, porth neu adeilad perthynol i'r deml.

Parmenas, a erys neu sydd barhaus.

Paros, ohwanen, ífrwyth gwyfyn.
Parsandatha, datguddia, anmhuredd corphorol.

Parthiaid, marchogion.

Paruah, blodeuog, neu a ffy ymaith.

Pasar, a ymestyn, neu a eanga y twll, neu wyndeb.
Patara, yr hyn a satlirir dan draed.

Pathros, llonaid genau o wlith, perswadiaetli, neu
yrabelaethiad.

Patrobas, tadol, a ddilyn gamrau ei dad.

Pau, a gria, yn uchel, a ymddengys.
Paul, Paulus, bychan.

Pedazur, iachawdwr oryf a chadarn, neu faen pryn
edigaeth.

Pedaiah, prynedigaeth yr Arglwydd.
Peoah, yr hwn a egyr, neu yr hwn sydd rydd.
Peoaiah, yr Arglwydd yw yr hwn a egyr.

Pedr, craig, neu gareg.

Pelatiah, gwareded yr Arglwydd, neu waredigaeth
yr Arglwydd.
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PE

Peleg, rhaniad.

Pelethiaid, barnwyr, neu ddinystrwyr.

l'eniel, gwyneb neu weledigaeth Duw ; a wel Dnw.

Peninnali, perl, maen gwerthfawr ; «eu ei wyneb.

l^enuel, gwel PenieL

Peor, twll, agoriad.

Perga, priddog iawn.

Pergamos, uchder, dercliafiad.

Periziaid, enw a roddir i'r rliai drigant mewn pen

trefi.

Persia, Persis, a dyr, neu a rana, neu hoelen, neu

farchog.

Pethuel, genau Duw, perswadaeth Duw.
Plialec, gwel Peleg.

Phalu, ardderchog, cuddiedig.

Phalti, gweledigaeth, ffoedigaeth.

Phanuel, gwyneb neu weledigneth Duw.
Pliaraoh, a wasgar, neu a ysbeilia.

Phares, rbaniad, rhwygiad.
Pharpar, a gynyrcha ffrwyth, cwymp y tarw.

Phebe, dysgleirio, pur.

Phenice, coch, porphor.

Phicol, genau pawb, neu bob tafod.

Philadelphia, cariad brawd.
Pliilemon, yr hwn a gusana.
Philetus, cariadus, caredig.

Philip, Philippi, rhyfelgar, carwr meirch.

Philistiaid, y rhai a drigant mewn pentrefi.

Philologus, carwr Uytbyrenau, neu y gair.

Phinehas, golwg, gwyneb ymddiried, neu ddiogelwch,
Phlegon, selog, llosgawl.

Pbrygia, sych, diffrwyth.

Phurah, a ddug ffrwyth, neu a dyf.

Phygelus, ffoadur.

Pi-hahiroth, genau, neu fwlch Hirotb.

Pilat, yr bwn sydd yn arfogedig à phicell.

Pinon, perl, gem; a wel.

Pirathon, ei wastrafHad, ymddifadiad, ei doriad.

Pisgah, bryn, uchelfan, castell.

Pisidia, pyg, pygog.
Pison, cyfnewid, estyniad y genan.
Pitbom, eu llonaid genau, neu damaid; eatyniad y

genau.

Pithon, ei enau, ei berswadiaetb.

Pontius, marwol, yn pertbyn i'r môr.
Pontus, y môr.
Poratha, ffrwythlon.

Potiphar, tarw Affrica, tarw tew.

Poti-pherah, a wasgar neu a ddinyatria y brasder.
Prisca, Priscila, henafol.

Pudens, gwyneb cywilyddgar.
Pul, ffaien, neu ddinystr.

Punon, maen gwerthfawr, neu a wel.

Pur, coelbren.

Putiel, Duw yw fy mrasder.

RAAMAH, mawredd, taran, rhyw fath o ddrwg.
Eabbah, mawr, nertbol, ymrysongar, dadleugar.

Kab-mag, yr hwn a ddadymcbwel, neu a ddinystria
dyrfa.

Rab-saris, penaeth yr eunnchiaid.
Rab-saceb, trulliad y tywysog.
ílaca, gwag, teml y pen.

Eacon, gwag, ofer, mynydd galarnadau a dagrau.
Rachal, niweidiol ; neu beraroglwr.
Ragau, cyfaill, cymydog.
Raguel, bugail, neu gyfaill Duw.
Rahah, balch, ymrafaelgar, euw yn cael ci roddi i'r

Aipht.

Raliab, mawr, eang, enw dynes.
Rahel, defaid.

Ram, Raniah, dyrchafedig, aruchel.
Ramatb, dyrchafedig, uchel.

Ramatbaim-sophini, twr gwyliadwraeth.
Ramath-lebi, dyrcbafwyd asgwrn yr ên.
Raraeses, taran.

Rauiotb, uchelfanau.
Rapha, esmwythad neu feddyginiaeth.
Raphu, wedi ei iaohau, ei gysuro.
Eeba, y pedwerydd, yr ysgwar; a orwedd neu ym-

ostwng.

RE

Reheccah, tew, wedi tewhau, ymrafael wedi ei hedd-

ychu.

Rechab, ysgwar, cerbyd ;
gwedd geffylau.

Regem, a labyddia, neu a labýddir.

Rehebiah, lled, eangder.

Rehoboam, yr hwn a ryddha y bobl.

Rehoboth, llefydd.

Rehum, trugarog, tosturiol.

Rei, fy mugail, fy nghydymaith, fy nghyfaiU.

Remaliah, dyrchafiad yr Arglwydd.

Rcmmon, mawredd, derchafiad; neu bren pomgranad.

Rephael, meddyginiaeth Duw.
Rephaim, cawr, meddyg, esrawythad.

Repbidim, gwelyau neu orphwyslefydd.

Resen, ffrwyn neu ffrewyll.

Reu, ei gyfaill, ei fugail, ei anffawd.

Reuhen, yr hwn a wel y mab, gweledigaeth y mab.

Reuel, bugail neu gyfaill Duw.
Reumah, uchel, aruchel.

Resin, ewyllysgar, ewyllys da.

Reson, teneu, bychan, dirgel, tywysog.

Rhegium, toriad, drylliad.

Rbesa, ewyllys, neu gwrs.

Rhoda, Rhodes, rhosyn.

Rbufain, cadernid, gallu.

Rhufeinwr, cryf, nertbol.

Riblah, ymrafael ; mawredd iddo.

Rimmon, dyrchafedig, pomgranad.

Riphath, gwellhad, meddyginiaeth, rhyddhad, madd-
euant.

Rispah, gwely, estyniad, glo, careg dân.

Rissah, dyfrhau, distyllio.

Romanti-eser, dyrchafiad cymhorth.

Rosh, pen, copa, neu ddechreuad.

Ruffus, cooh.

Rubamah, wedi caffael trugaredd.

Rumab, dyrcbafedig, arucbel, gwrthodedig.

Rutb, meddw, wedi cael digon.

S

SAALBIM, yr hwn a wel y galon.

Saarira, pyrth, piisiadau, blew.

Saasgas, yr hwn a wasg y cryf, a gneifìa y defaid.

Sabeaid, caethiwed, troedigaetb, henaint.

Sabteca, a amgylcha, a bair glwyfo.

Sadoc, cyfiawn, wedi ei gyfîawnbau.
Sadrac, teth dyner.

Safeh, y gwastadedd
;
yr hwn a esyd neu a wna gyf-

artaledd.

Sala, cenadaeth, danfon.

Salarais, wedi ci gymeryd, ei dafiu yn ol a gwrthol,
wedi ei guro.

Salathiel, gofynais gan Dduw ; benthyg Duw.
Salera, cyfangwbl, perffaith, heddwch.
Salim, llwynog, dwrn, llwybr.

Salisa, tri, y trydydd ; tywysog neu gadben.
Salman, heddychol, perffaith, a wobrwya.
Salmaneser, heddwch, wedi ei rwymo neu ei gadwyno;

perffeithrwydd a gwohrwy.
Salmon, Salmone, heddychol, perffaith, yr hwn a wob-

rwya.

Samaria, ci waddodion, ei garchar, ei orsedd, ei ada-
mant.

Samgar, a elwir yn estron ; mae yma yn estron.
Samhuth, anghyfanedd-dra, dinystr.

Samir, carchar, llwyn, gwaddodion, draenen.
Samlab, gwisg; ei law aswy, ei syndod.
Sammab, coUed, anghyfanedd-dra, syndod.
Sammuah, yr hwn a wrandewir, yr hwn a ufuddheir

iddo.

Sanios, llawn o raian.

Samothraoia, enw a roddir i ynys a feddienid gan y
Saniiaid a'r Thraoiaid.

Samson, ei haul ; ei wasanaeth
;
yma yr ail waith.

Samuel, wedi ei wrando gan Dduw, wedi ei geisio
gan Dduw.

Sanbalat, llwytí yn y dirgel, gelyn yn y dirgel.

Saph, brwyn, môr-fwswgl.
Saphan, cwningen, llygoden ffrengig wyllt, eu gwefus,

eu dibyn.

Saphat, a fama.
Saphira, a adrodda, neu a ddywcd.

SA

Saraeser, arolygydd y trysordy, neu y nwydd-dy.
Sarah, boneddiges, tywysoges, tywysoges y dyrfa.

Sarai, fy moneddiges, fy nbywysoges.
Sardis, tywysog gorfoledd.

Sarepta, siop aur-eurych.

Sargon, yr hwn a gymer ddiogelwch ffwrdd.

Saron, ei wastadedd, ei gân.

Sarsecim, meistr y gell-wisg.

Saruc, cangen, hacn, nydd-droi.

Sasac, cydaid o liain, neu y chwechfed cwd.
Satan, gwrthwynebus, gwrthwynebydd, gelyn, cy-

huddwr.
Saul, gofynedig, benthygedig, ffos, ufferu.

Soefa, tueddol, parotöedig.

Soythiad, harcer, Uedr-drwsiwr.

Sealtiel, mi a ofynais i Dduw.
Seariah, porth yr Arglwydd, tymhestl yr Arglwydd.
Sear-jasub, y gweddill a ddycliwel.

Seba, meddwyn ; a dry.

Sebaniab, yr Arglwydd a ddychwel, neu a eilw yn ol

o gaethiwed.

Sebat, brigyn, teyrnwialen, llwyth.

Sebna, yr hwn a ymorphwys, yr hwn sydd yn awr
yn gaeth.

Sedeur, maes, bron, hollalluog, dinystrydd.

Sefa, gwagedd, dyrcbafiad, enwogrwydd, twrf.

Segub, gwarchaëedig, cyfodedig.

Seir, blewog, gafr, diafol, tymhestl.

Selah, a dyr, a ddettyd, a ymddibatra.

Selemiah, Duw yw fy mherffoithrwydd, fy ueddwydd-
woh, fy heddwch.

Selepb, yr hwn a dyn allan.

Seleueia, wedi ei siglo neu ei guro gan y tonan.

Selomith, fy heddwch, fy nedwyddwch, fy ngwobrwy.
Selumiel, heddwch Duw, Duw yw fy nedwyddwch.
Sem, enw, enwogrwydd.
Semaiah, a wrendy, neu a ufuddha i'r Arglwydd.
Semariah, Duw yw fy ngheidwad.

Seraeber, enw nertb, iieu enwogiwydd yr Arglwydd.
Semei, gwrando, ufuddbau.

Semer, ceidwad, draenen.

Semida, enw gwybodaeth, a esyd wybodaeth.

Seminith, yr wyth.

Semiramotb, uchder y nefoedd.

Sen, dant, ifori, cyfnewidiad.

Seneh, llwyn.

Senir, lantern
;
goleuni a gysga.

Sennacherib, Ilwyn dinystr y cleddyf.

Sepbarfaim, y ddau lyfr, y ddau ysgrifenydd.

Sephatiah, yr Arglwydd a farn.

Serah, boneddiges arogl, cân, y boreu, y seren foreu.

Seraiah, tywysog yr Arglwydd.
Serug, cangen, haenen, plethiad.

Seshac, cydaid o lin, neu línyn.

Sesbassar, gorfoledd mewn cystudd, llawenydd casglu

grawnwin.
Seth, wedi ei osod, neu yr hwn a esyd.

Sethar-basnai, a bair bydru; a geisia y rhai a'ni dir-

mygant i.

Sharai, fy arglwydd, fy nhywysog, fy nghân.

Sheba, caethiwed, troedigaetb, henaint.

Shibboleth, Sibboleth, baicb, tywysen yd.

Sibmah, troiedigaeth, caethiwed.

Sichcm, rhan, cyfran, yn ol, yn y boreu baeb.

Sìcron, meddwdod, ei rodd, ei hur.

Sidon, belwriaeth, pysgotta, cig bwch danas.

Sifan, Ilwyn, neu ddraeuen.

Siggaion, cân gofid, neu gysur.

Sigionath, yn ol caniadau neu donau amrywiol.

Sihon, dadwreiddio, terfyniad.

Sihor, du, gofld. Yr afon Nilus yn yr Aipbt.

Silas, tri neu y trydydd.

Silfanus, a gar y fforestydd.

Siloa, Siloam, Siloe, danfonedig, picell, neu gangen,

pa beth bynag a ddanfonir.

Siloh, danfonedig.

Siloh (dinas), heddwch, digonedd.

Simeah, a wrendy, a ufudilha.

Simei, a wrendy, neu a ufuddba; fy enw da, fy

enwogrwydd.
Simeon, a wrendy, neu a wrandewir.
Simon, a wrendy, a ufuddha.

Simsai, fy haul.

Sin, Uwyn.
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Sinai, Uwyn gelyiiîacth.

Sinar, gwyliadwriaeth yr hwn a gysga.

Siprah, glandeg, udgorn, a wnel ddaioni.

Sirion, dwyfroneg, neu waredigaeth.

Sisac, anrheg y cwd, y crochau, y forddwyd.

Sisera, a wel geffyl neu wenolen.

Sittim, a droant ymaith neu o'r neillJu.

Smyrna, myrr.

So, mesur yd.

Sobab, dychweledig, wedi troi yn ol.

Sobac, eicli rhwymau, eich cadwynau.

Socoh, pebyll, tabernaclau.

Sodi, fy nirgelwch.

Sodom, eu dirgelwch, eu cydiad.

Solonion, heddychol, perffaith.

Sopater, yr hwn a amddiffyn dad.

Sorec, y winwyddeu yn chwythu C^i»i), lliw yn tynu
at y melyn.

Sosipater, gwel Sopater.

Sosthenes, iachawdwr, nerthol, galluog.

Spain, prin, gwerthfawr.

Stacys, hoelen fawr.

Stephanas, Stephan, coroii, coronedig.

Suah, ffos, a nofia, darostyngiad.

Sual, Uwynog, llaw, dwrn.

Succotli, pebyll, tabeinaclau.

Succoth-benothi, tabernaclau merched ífeinc, neu
pebyll putteiníaid.

Sulamiaid, heddycbol, perffaith, a wobrwya.
Sunem, eu cyfnewidiad, eu hail-adroddiad, eu cwBg.
Sur, mur, ych, neu a wel.

Sur, a ymneìlldua, neu a ymedy.
Susan, lili, rbosyn, gorfoledd.

Susanna, lili, rhosyn, gorfoledd.

Susi, ceffyl, gwennol, gwyfyn.
Suthelah, planigyn, gwyrddlesni, Uestr Uaith.

Syene, Uwyn, gelyniaeth.

Syntyche, a sieryd, neu a areithia.

Syracuse, a dyn yn angerddol.

Syria, Aram, aruchel, a dwylla.

Syropheniciad, yn tynu at y cooh, porphor.

TAANAC, yr hwn a'th ddarostwng di, neu a'th

ettyb.

Tabbath, da, daioni.

Tabeal, Tabeel, Duw da,

Taberah, Uosgi.

Tabitlia, clir olwg.

Tabor, dewisiad, purdeb.

Tabrimon, pomgranad da, neu ei fugail, y canol.

Tadmor, y balmwydden, chwerwder.
Tahapanes, profedigaeth dirgel.

Tahpenes, Iluman, ffoedigaeth, profedigaeth.

Talitha-cumi, ddynes ifanc, cyfod.

Talmai, fy nghwys; a groga y dyfroedd, neu bentwr
dyfroedd.

Tamar, palm, palmwydden.
Tamniuz, dwfn, cuddledig.

Tahumetb, oysui", edifeirwoh.

Taphath, merch fechan, neu ddistylliad.

Tarpeliaid, treiswyr, rhestr o wyrthiau.
Tarsis, myfyrdod, ohwiliad y raarmor.

Tarsus, asgellog, pluog.

Tartac, cadwynedig, rhwymedig, wedi ei gau i fynu.
Tartan, a cbwilia rodd y durtur.

Tatuai, a rydd ; arolygydd rhoddion a theymgedau.
Tebah, Ilofruddiaeth, cigyddiad ; diogeliad y corph,

cogydd.

Tebeth, degfed mis yr Ilebreaid.

Tccel, pwysau.
Tecoah, udgorn ; a gadarnheir.

Tel-harsa, crugyn, rhoddi heibio yr aradr.

Tel-melab, crugyn o halen, neu o forwyr.

Temab, edmygedd, perffeithrwydd, cyâawuiad.
Teman, y dehau, Affrica, perffaitb.

Tera, anadlu, arogli, neu chwythu.
Teraphim, Ilun, eilun.

Tertius, y trydydd.

Tertulus, celwyddwr, twyllwr.

Tetrarch, Ilywodraethwr y hedwerydd ran.

Thadeus, a fawl ac a gyffesa.

Thahas, a wna frys, a geidw yn ddystaw.
Thamah, a ddilea, a ddinystra.

Thebez, Ileidiog, wyau ; Iliain main neu sidan.

Thelazar, a ryddha ac a rydd oediad.

Tbessalonica, buddugoliaeth yn erbyn y TheBSalon-
iaid.

Thomas, gefaill.

Thyatira, perarogl, aberth Ilafur.

Tiberias, gweledigaeth dda, y bugail.

Tiberius, niab Tiber.

Tibni, gwellt, gwair.

Tidal, a dyr yr iau
;
gwybodaeth o ddyrobalìad.

Tiglath-pileser, a dyr neu a symud gnethiwed.
Timeus, perffaith, arddercbog, anrhydeddus.
Timnath, cydmariaetb, ffigur.

Timon, anrhydeddus, teilwng.

Timotheus, anrhydedd Duw, prisiedig gan Dduw.
Tiphsah, mynedfa, llam, cam, y pasg.

Tircacah, holwr, chwiliwr, sylwedydd pwl.

Tirsatha, a ddymohwel y sylfaen.

Tirsah, haelionus, hawddgar, boddus.
Tisbiad, a wna gaetbion.

Titns, anrhydeddus.
Tob, da, daioni.

Tüb-adoniah, fy Nuw da ; daioni sylfaen yr Arglwydd.
Tobiah, yr Arglwydd sydd dda.

Togarmah, yr hyn sydd asgwrn i gyd.
Tohn, sydd yn byw, a gyhoedda.
Toi, a grwydra.
Tola, abwydyn, pryfedyn, neu ysgarlad.
Tophet, dinystr, ffolineb, heb ddealltwriaeth.
Tophet, tabwrdd, bradychu.
Troas, wedi ei dreiddio.

Tropbimus, iawn ddysgedig, wedi oael dygiad da i

fynu.

Tryphena, gorflasus, moetbus.
Trypbosa, dysgleirio dair gwaith.
Tubal, y ddaiar, y byd, a garir, neu a arweinir.

Tubal-cain, meddiaut bydol; yr hwn sydd eìddigeddus
o anrhefn.

Tycbicus, damweiniol, trwy ddamwain.
Tyrannus, tywysog, un a deyrnasa,
Tyrus, oadernid, craig, llym.

U

ÜCAL, gallu, ffyniant.

Ulali, derchafiad, deilen, plentyn ifanc.

Ulai, nerth, ynfyd, disynwyr.
Ulcam, y rhagbortb, neu y cyntedd, eu nerth, neu eu

ffolineb.

Unni, tlawd, cystuJdiedig, a ettyb.

Uplias, aur Phasis neu Pison.

Ur, tân, goleu; dyffryn.

Uri, fy ngoleuni, fy nhân.
Uriah, yr Arglwydd yw fy noddfa, neu dân.
Uriel, Duw y fy ngoleuni neu dân.

Urim a Thummim, goleuni a pherffeithrwydd.
Us, cynghor, gafr.

Uzzen-serah, clust y cnawd.
Uzzi, fy nerth, fy myu.
Uzziab, nerth yr Arglwydd.
Uzziel, nerth Duw.

ZABDI, rhan, gwaddol.
Zahulon, trigfan.

ZÂ

Zaccheus, pnr, glân, cyfiawn.

Zachariah, coffadwriaeth yr Arglwydd.
Zadoc, cyfiawn, cyfiawnedig.

Zaham, trosedd, bryntni, anmhuredd.
Zair, byohan, cystuddiedig, mewn cystndd.

ZaImon, ei gysgod, ei lun.

Zalmonah, y cysgod, swn y rhif ; eioh llun.

Zalmunna, oysgod, Ilun, neu eilun gwaharddedig.
Zamzummim, troseddau bwriadedig, troseddau mawr-

ion.

Zanoah, anghofrwydd, ymadawiad.
Zaphnah-paaneah, un a ddargeufydd bethau ouJd-

iedig.

Zarah, dwyrain, dysgleirdeb.

Zarephath, cynllwyn y tafod.

Zebediah, rhan yr Arglwydd, neu yr Arglwydd yw
fy rhan.

Zebah, aberth-beth, aberth.

Zebedeus, cyfran belaeth.

Zeboim, bychod danas, geifr.

Zebul, trigfan.

Zedeoiah, yr Arglwydd yw fy nghyfiawnder, neu
gyfiawnder yr Arglwydd.

Zeeb, blaìdd.

Zeleo, oysgod, neu swn yr hwn a lyfa neu a lepiana.

ZeIophehad, oysgod neu ferwinad ofu, oín cael ei

losgi.

ZeIotes, eiddigeddus, llawn o sel.

Zelzab, canol dydd.
Zena8, yn hyw.
Zephaniah, yr Arglwydd yw fy nirgelwoh.
Zephath, a wel, a wrendy, neu a gudJia.

Zepho, a wel ac a ystyria, a ddysgwyl ueu a gaddia.

Zerah, gwcl Zarah.

Zereda, oynllwyn, newidiad Ilywodraeth.

Zere8, trueni, etifeddiaeth estronol neu wasgaredig.
Zeror, gwreiddyn, a gyfynga neu a rwyma, a geidw
yn dyn.

Zeruah, gwahan-glwyfus, caoynen, march-cacynen.
Zerubabel, estron yn Babilon, gwasgariaJ anrhefn.

Zeruiab, poen, cystudd.

Zethar, yr hwn a hola, neu a genfydd.
Zeba, byddin, brwydr, nerth.

Ziheon, anwiredd a drig.

Zibiah, yr Arglwydd a drig.

Ziclag, raesur wedi ei wasgu i lawr.

Zicri, a gofia, sydd wrryw.
Zidon, helwriaeth, pysgotta, cig bwch danas.

Zif, hyn neu'r Ilall ; dysgleirdeb.

Zilab, oysgod, merwiuad y glust.

Zilpah, distylliad.

Zimran, cân, cantor, neu winwydden.
Zimri, fy maes, fy ngwiuwydden.
Zin, astalch, oernì.

Zion, cof-adail wedi ei gyfodi i fynu, beddrod, sych-
der.

Zior, llong yr hwn a wylia.

Ziph, y genau hwn, neu damaid.

Zippor, aderyn, aJeryn y tô, coron, neu anialwch.

Zipporah, prydfertbwcb, uJgorn.

Zithri, ouJJio; wedi ei ddyfetha.

Ziz, blodeuyn, oangen, ueu guJyn o wallt.

Zoan, symudiad.

Zoar, bychan.

Zobah, byddin, neu frwydro.

ZoheIeth, a grepiana, neu a dyna.
Zóphar, gwyn, dysglaer, syohder.

Zophar, cyfodi yn foreu, neu gorou.

Zorah, gwahan-glwyf, crachen.

ZorobabeI, gwel Zerubbabel.

Zuar, bychan.
Zuph, a wel, a sylwa, neu a wylia; nen, gorohudd.
Zur, careg, craig, gwarchae.
Zurishadai, yr HoUalluog yw fy nghraig a'm cad-

ernid.

Zuzim, pyst drws, dysgleir^eb, prydferthwoh.



TAFLENI
OB

MESÜRAÜ, PWYSAÜ, AC ARIAN, A ENWIR YN YR YSGRYTHYR;

YNGHYD AG ATDDODIAD,

YN CYNWYS Y DBEFN GYFRIF MESURAU YSGRYTHYROL ARWYNBBEDD.

Mesur ydyw swpjrii neu symyn adnabyddus yn cael eî gymhwyso at un arall

o'r un natur ag sydd yii Uai adnabyddus, er mwyn gwneud ei faintioli yn fwy

adiiabyddus, trwy gymliorth rhifau yn dynodi y cyfartaledd a ddug y swpyn

adnabyddus i'r un anadnabyddus. Y pethau i'w mesur yw y rhai canlynol ;

—

1. Eyd yn ui), yr hwn ni fedd ond un maintioli. 2. Arwynehedd, yr hwn sydd

gynwysedig o hyd wedi ei liosogi i'r lled ; felly medda ddau faintioli fel wedi eu

cydwau ; a mesurir liwn bob amser â rhyw arwynebedd ysgwar ag sydd eisoea

yn adnabyddus, megis â throedfedd ysgwar neu gufydd ysgwar, neu unrhyw

ysgwar arall adnabyddus trwy gymhorth ei ochr. Arfera Moses yn gyffredin y
cufydd ysgwar. 3. Sylweddolrwydd, neu allu cynwysawl, yr hwn a fedda dri

maintioli wedi eu Uiosogi y naill i'r Uall—hyd, Ued, ac uohder neu ddyfnder.

Mesurir hwn â chufydd adnabyddus. Oddiwrth sylweddolcwydd y cyfyd pwysau

yn mhob corph daiarol ; ac wrth bwysau yr ydym yn mesur gwerth arian bathol.

Gan hyny mi wnaf uno pwysau ac arian bathol yn y bedwaredd daflen.

Yr wyf yn defnyddio = i ddynodi gogymaint; : : i ddynodi cyfartaUdd; • a elwir

yn wahaniedydd, yn rhanu y degfedau fdecimalsj oddiwrth y cyfanrifau (inlegersj.

Taplen I.—Mesdhaü Hyd.

Yr wyf yn dynodi y cufydd a'i ranau â modfedd fesur ac & throedfedd fesur, y
rhai a dynaf o fodfeddi trwy y cyfartaledd hwn :

—

Mod. Fes. Trocd. Fes.

Fel 12- 1- :: 21-888 1-824

Cufydd,

RhychwaDt hir (hanner cufydd), -

Ehychwant byr (un ran o dair o gufydd),

Lled Ilaw (un ran o chwech o gufydd),

Lled bys (un ran o bedair ar hugain o gufydd),

Mod. Deg. Troed. Deg.

21-888 1-824
10-944

7-296

3-684
•912

•912

•608

•304

•076

Yr wyf yn dynodi mesurau amryw gufyddau yn unig wrth droedfedd fesur.

Cuf. Ti-oed. Deg.

7^297

10-944

80 145-92

Gwrhyd, -..---...
Corsen Ezeciel, -.-,----
Schmnus, y Uinyii Aiphtaidd ar gyfer mesur tir, yr hwn a ddef-

'

nyddia yr Ysgrythyr i ranu etifeddiaethau (Ps. xvi. 6 ; (

Ixxviii. 55). Defnyddid rhai o wahanol hyd, ond y byraf a'r
|

mwyaf defnyddiol oedd - - . - . - 1

Mae Herodotus yn enwi scluenus ag oedd cyhyd 300 o weithiau
;
yr wyf yn

barnu fod yr hoU rai mwyaf wedi eu gwneud mewn cyfartaledd i'r Ueiaf.

Y filltir, 4000 cufydd, 7296 troedfedd.

Ystad, un ran o ddeg o'u milltir, 400 cufydd, 729-6 troedfedd.

Parasang, 3 o'u milltiroedd, 12,000 cufydd, 4 mîlltir Saisonig a 580 troedfedd.
Pum ystad, neu 2000 o gnfyddau, a wnaent daith diwrnod Sabbath.
Deg ystad, neu 4000 o gufyddau, a wnaent filltir Ddwyreiniol.
Pedwar ystad a'r hugain, neu 96,000 o gufyddau, sydd yn 33 o fllltiroedd, 172 o

gamau, 4 troedfedd Saisonig, a wnaent daith diwrnod.

Taplen II.— Mesdbad Arwynebedd.

Mae Moses wedi darlunio y rhai hyn trwy gufyddau ysgwar. Yr wyf yn en
dynodi yma wedi eu troi i'n troedfeddi ysgwar ni. Dysgir y ffordd i wneud hyn
yn yr Atddodiad. Yr wyf yn cynyg, yn gyntaf, dair esampl eglur a roddir gan
Moses; yn ail, yn dwyn chwech enghraifft ag sydd yn fwy anhawdd. Yr
esamplau egluraf ydynt:

—

I. AUor yr arogl-darth. Ni roddir ond ei dwy ochr, sef ei hyd a'i lled, gan
Moses

;
dywedir fod pob un o honynt yn un cufydd. Etto fe ddy wedir ei bod yn

bedwar ysgwar; ac oddiwrth hyny yr ydym yn caegln ei fod yn gywir yn gufydd
ysgwar (gwel Exod. xxx. 2). Yn awr fe brofir tu hwnt i bob dadl yn yr Atddod-
lad, fod un cufydd luddewig ysgwar yr un faint mewn arwynebedd a 3 troedfedd
ysgwar Saisonig, ac ynghylch 47 o fodfeddi ysgwar.

II. Bwrdd y bara gosod (Exod. xxv. 23). Dywedir ei fod yn ddau gufydd e-

hyd, ac un o led. Nid oes neb yn amheu nad ydoedd yn union-onglog, ac yn
cynwys dau gufydd luddewig ysgwar. Gwna byn hwynt ychydig uwchlaw 6
troedfedd Saisonig ysgwar, ac uwchlaw hanner troedfedd, sef 94 o fodfeddi ysgwar.

III. Estyll y Tabernacl, pob un yn ddeg cufydd o hyd, ac yn un a hanner o

led (Exod. xxvi. 16), a chan eu bod yn union-onglog, rhaid y cynwysent 15
cufydd luddewig ysgwar. Profir y oynwysent yn agos i 50 o droedfeddi ysgwar
Saisonig.

Yr enghreifftiau mwy anhawdd a gant eu cadw i'r Atddodiad ydynt:

—

I. Y drugareddfa, arwynebedd yr hon oedd 12 troedfedd a Iianner ysgwar.
II. Dysgir ffordd gyffredin o droi uurhyw nifer o gufyddau luddewig i droed-

feddi Saisonig ysgwar.
III. Mae yr esampl o'r 15 cufydd ysgwar yn estyll y tabernaol yn cael ei

gwneud yn eglurach.

IV. Ceir fod cyntcdd y tabemacl, a ddarlunir yn Exod. xxvii. 18, yn gywir yn
hanner yr aroura Aiplitaidd, ac y cynwysai chwarter cyfair, 21 o ystangau, 27 o

droedfeddi ysgwar.
V. Mae yr holl aroura wedi ei gael allan, a chwedi ei droi i fesur Saisonig, mae

yn dri-chwarter cyfair, 2 ystang, 55 o droedfeddi ysgwar.
VI. Dangosir fod y meusydd pentrefol, neu y tir eglwysig, a roddwyd i bob

dinas berthynol i'r Lefiaid (Num. xxxv. 3, 5) yn ysgwar, ar bob un o bedair oohr

pob dinas, ac y cynwysent filiwn o gufyddau luddewig ysgwar neu 100 arource;

y rhai oeddynt yn mhob ysgwar yn 76 o gyfeiriau, 1 chwarter eyfair, 20 o

ystangau, 80 o droedfeddi ysgwar; ac oddiwrtb hyn yr ydym yn casglu fod yr
hoU bedwar ysgwar yn chwyddo i fynu i 305 o gyfeiriau, 2 chwarter cyfair, 1

ystang, heblaw 51 o droedfeddi ysgwar.

Taflen III.—Mesübad Cynwysiad, neü Alld Cynwtsawl Llestbi.

Epha neu batn,----..
Chomer, homer yn ein cyfieithiad ni,

Seah, trydedd ran o epha, - . - .

Hin, ohwechfed ran o epha,....
Omer, y ddegfed ran o epha, ...
Cab, y ddeunawfed ran o epha, - - .

Log, y driugainfed ran a deuddeg o epha,

Metretes Syrìa (loan ii. 6) = Cong. Khuf.,

Cotyla Dwyreiniol, y ganfed ran o epha,

Cynwys y cotyla hyn yn gywir 10 wns Avoirdupois o ddwfr gwlaw, omer 100,
epha lOÖO, ohomer 10,000. Felly wrth y pwysau hyn gellir cael allan yn rliwydd
ac yu bur agos i gywirdeb holl fesurau cynwysiad.

Gal. Gwìn.
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ac adnabyddu» 100 arource. A dengys hyn taw dwy oehr yr ysgwar hwnw
ydyw y 2000 o gufyddau a enwir yn adn. 5, o'r hwn y cyfansodda y 1000 a

enwir yn adn. 4 un, a gellir ei ystyried yn wreiddyn yr ysgwar. Dengys hyn

gydundeb y ddau rif gwahanol. Troir y filiwn gufyddau ysgwar i fesur

Saisonig trwy yr un ffordd ag wyf wedi gymeryd o'r blaen. Yr wyf gan hyny,

yn gyntaf, yn dynodi 1000 o droedfeddi luddewig trwy 1824 o rai Saisünig, heb un

gwalianiedydd, yn ol yr egwyddorion a fabwysiadir mewn rhifyddeg degfedawl

;

ao ysgwar y rhifhwnw fydd .8,326,976 heb wahaniedydd. Yn ail, yr wyf yn rhanu

y rhif hwn â 43,560, yr hwn yw swm y trocdfeddi ysgwar mewn cyfair, a ohaf

y guotlent yn 76-376,859, y rhai a arwyddi.iit 76 o gyfeiriau cyfain, a -376,859 o

ddegfedau cyfair. Yn drydydd, er oael allan pa sawl cliwarter oyfair a gynwysir

yn y degfedau hyn, yr wyf yn eu Uiosogi ù. 4, sef rliif y chwarterau, neu y roods

mewD cyfair, achaf y guotient yn 1-507,436, yr hyn a brofa na ohynwysant ond

un chwarter cyfair, neu rood, ac mai degfedau chwarter cyfair ydyw y ohweoh

figure a dorwyd ymaith gan y gwalianiedydd (oblegid fod ohwech degfed yn un

o'r lliosogwyr). Yn bedwerydd, gan liyny, er mwyn cael allan pa sawl ystang

sydd yn y degfedau olaf byn, yr wyf yn eu lliosogi â 40, yr hyn yw nifer yr

ystangau mewn cliwarter cyfair. Y oynyroh yw 20-297.440 ; wrth hyn yr wyf

yn deall fod 20 o ystangau cyfainj heblaw degfedau ystang, wedi eu gosod ar ol

y gwahaniedydd. Yn bumraed, er mwyn cael allan pa gynifer o droedfeddi
ysgwar sydd yn y degfedau olaf hyn, yr wyf yn eu lliosogi â 27225, y rhai

ydynt rif y troedfeddi ysgwar a'r degfedau mewn ystang, a'r cynyrch yw
80-97,804, yr hyn yw 80 o droedfeddi yegwar, a chan nad yw y degfedau yn
gwneud i fynu droedfeddi ysgwar yr wyf yn eu gwrthod fel rliai dibwys wrth
fesur tir. Yr ydym yn y modd hyn wedi cael allan fod yr ysgwar hyn, yn
gystal a phob ysgwar arall ar bob tu i bob dinas Lefiaidd yn cael ei orchymyn
i fod yn 76 o gyfeiriau, 1 chwarter cyfair, 20 ystang, 80 o droedfeddi ysgwar
wrth ein mesur ni, ond yn filiwn o gufyddau ysgwar yn ol eu mesur hwynt.

Er symio i fynu y pedwar ysgwar perthynol i un ddinas Lefiaidd, y ffordd oreu
fyddai oymeryd y quotient cyntaí a, gafwyd mewn mesur cyfair, sef 76-376,859,
a rhaid i ni ei liosogi â 4, ao ni gawn, yn ol oynllun ydwyf wedi ddefnyddio,

fod y pedwar ysgwar ynghyd yn ohwyddo i fynu i 305 o gyfeiriau, 1 ystang; nid
oes angen i ni wneud sylw o lai ipesurau yn y matter yma. Ni allwn befyd
trwy y cynllun hwn gael allan swm y cyfeiriau a berthynent i'r holl wyth a
deugain o ddinasoedd y Lefiaid, a gwneud llawer iawn o w«;lliantau eraiU yn y
ffordd hon o fesur arwynebau.

^lBaBAPHWYD OAN WILLIAM MACKENZIE, 43 A ^.'i HOWARD STREET. OCASaOW.
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